
หนึ่ง

สายลมแผ่วพลิ้วพดัโชยมาเบาๆ ต้นหญ้าเขยีวแซมน�า้ตาลโอนเอนตาม

กระแสลม บรรยากาศโดยรอบช่างสดชื่นชวนให้เคลบิเคลิ้ม ทว่าหญงิสูงใหญ่

ร่างกายอ้วนฉทุี่ยนือยูเ่บื้องหน้าทะเลสาบกลบัตวัสั่นไหว นางยกมอืหนาขึ้นปาด

หยาดน�้าที่ค่อยๆ ร่วงรนิจากเบ้าตากลมจนอาบนองทั่วใบหน้าที่มแีต่ตุ่มหนอง

ทุกอณูพื้นผิว เสียงสะอื้นไห้ของนางดังถี่ประดุจคนเจียนจะขาดใจสิ้นไร้ซึ่ง

ความสุข

นัยน์ตาแดงช�้ามองพื้นน�้ากว้างที่หักเหแสงจากดวงอาทิตย์ทันทีที่ตก 

กระทบทอประกายระยบิระยบั ฉบัพลนัสตรอีปัลกัษณ์นางนั้นกต็ดัสนิใจทิ้งกาย

มหมึาด�าดิ่งลงใต้พื้นน�้า

ตู้ม!

“กรี๊ด! คุณหนู! คุณหนูตกน�้าเจ้าค่ะ!” สาวใช้คนสนทิที่มองอยู่ไม่ไกล

กรดีร้องเสยีงหลง ฉบัพลนันั้นชายนบัสบิคนกก็ระโจนลงไปในทะเลสาบกว้าง

หมายช่วยชีวิตผู้เป็นนาย ร่างสตรีในชุดสีแดงถูกช่วยขึ้นมา นางไร้ซึ่ง

สตสิมัปชญัญะ จนชายหกคนต้องช่วยกนัหามร่างนางขึ้นมาวางบนพื้นดนิ

“ฮือๆ คุณหนูฟื้นสิเจ้าคะ” สาวใช้โน้มกายเขย่าร่างคุณหนูของตนที่ 
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โชกชุ่มไปด้วยน�้า พลางร�่าร้องหมายให้ร่างตรงหน้าฟื้นคนืสต ินานเกอืบเค่อ1 

ที่นางสิ้นลม ทว่าทนัใดนั้นกเ็กดิปาฏหิารยิ์ เมื่อลมหายใจระรวยหวนคนืกลบั

มาอกีครั้ง

รมิฝีปากบางซดีไร้สเีลอืดอ้ากว้างเพื่อขบัของเหลวออกมา นยัน์ตากลม

กะพริบถี่เพื่อปรับการมองเห็น ภาพที่พร่าเลือนค่อยๆ ชัดเจนขึ้นจนสะท้อน

ภาพสาวใช้ในชุดสเีขยีวอ่อนที่ใบหน้าเปื้อนน�้าตาและก�าลงัยิ้มให้นาง

“ฉนัเป็นอะไรไป” เสยีงสั่นถามอย่างงุนงง ก่อนหญงิสาวอกีคนจะเอ่ย

ถามถงึสาเหตขุองการตดัสนิใจฆ่าตวัตาย ทว่าปฏกิริยิาที่ตอบโต้กลบัมาพร้อม

ค�าถาม “นี่! เรารู้จกักนัเหรอ!” ท�าเอาผู้ฟังถงึกบัผงะ

“คะ...คณุหนูจ�าเซยีงเซยีงไม่ได้หรอืเจ้าคะ” ใบหน้าหวานของสาวใช้ฉาย

แววตกตะลงึ ด้วยคดิว่าคุณหนูที่รกัคงความจ�าเสื่อมไปพร้อมกบัลมหายใจที่

หมดลงในคราแรก หยาดน�้าใสพลันไหลรินจากหางตาด้วยแสนเวทนาในตัว

นายหญิง นัยน์ตาสาวใช้ชุดสีเขียวอ่อนทอดมองไปยังท้องฟ้าสีครามสลับกับ

ปุยเมฆขาวที่ลอยเลื่อนแผ่วพลิ้วเปลี่ยนรูปร่างทาบทบัผนืฟ้ากว้างอย่างอาดูร

“เหตใุดสวรรค์จงึกลั่นแกล้งคณุหนหูยเูหวนิหยาของข้าเยี่ยงนี้ ฮอืๆ ทั้ง

ร่างกายที่ใหญ่โตและใบหน้าที่ต้องปกปิดไม่ให้ผู้ใดเห็นมาชั่วชีวิตยังไม่พออีก

หรอื ตอนนี้ยงัมาซ�้าเตมิให้คุณหนูความจ�าเสื่อมอกี” เสยีงตดัพ้อต่อโชคชะตา

ของสาวใช้สั่นเครอืด้วยใจเวทนา

“นี่! เธอพูดอะไร ฉนัไม่ใช่คุณหนูของเธอหรอกนะ ฉนัชื่อเอยีงจนัทร์ 

ไม่ใช่เหวินหยาอะไรของเธอสักหน่อย” เสียงใสเอ่ยบอกด้วยความฉงน แต ่

หญงิสาวตรงหน้ากลบัยิ่งสะอื้นหนกั

“โธ่! คุณหนูของบ่าว ฮอืๆ”

“เอ๊ะ! คุณหนูอะไร ไม่เอาไม่อยากพูดด้วยแล้ว ฉนัจะกลบับ้าน ยงัไง

ก็ขอบใจเธอที่ช่วยฉันไว้นะ” ร่างหนาเอี้ยวตัวพลางเหยียดแขนยันกายหมาย

1 เค่อ คอืหน่วยนบัเวลา โดยที่ 1 เค่อ = 15 นาที
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จะพยุงตวัลกุขึ้น ทว่าทั้งร่างกลบัแสนหนกัอึ้ง กว่าจะยนืหยดัได้กช่็างปวดตวัยิ่ง

ทนัททีี่เธอทรงตวัได้ส�าเรจ็ กพ็ลนัหมุนตวัมองหาหนทางเดนิกลบับ้าน 

เธอจ�าได้อย่างแม่นย�าว่ากระโดดลงไปในแม่น�้าหมายจะช่วยชวีติผู้หญงิคนหนึ่ง 

ซึ่งในระหว่างนั้นร่างกายของเธอกลบัแขง็ชาอย่างกะทนัหนั แล้วหมดสตไิปใน

ที่สุด

ยามนี้ดวงตาใสมองดูรอบกาย ปรากฏภาพทวิทศัน์งดงาม ไม่มตีกึราม

บ้านช่องที่เบียดเสียดแออัดดังก่อนที่เธอจะหมดสติ และภาพชายหญิงตรง

หน้าที่แต่งกายด้วยชุดจนีโบราณพร้อมเกี้ยวและขบวนตดิตามที่แต่งชุดสแีดง

กนัหมด ท�าให้ใจเธอกระตกุเต้นอย่างตื่นตระหนกและพลนัวติกกงัวลอย่างมาก 

แต่สมองกพ็ยายามออกค�าสั่งให้รวบรวมสติ

“คณุหนไูหวหรอืไม่เจ้าคะ เรายงัต้องเร่งเดนิทางต่อนะเจ้าคะ” ค�าหวงัดี

ของสาวใช้ที่บอกคุณหนูตนซึ่งใบหน้าฉายแววสบัสน

“ฉนัไม่ใช่คณุหนขูองเธอนะ” เสยีงปฏเิสธอย่างไร้เยื่อใยเอ่ยออกมาจาก

รมิฝีปากบางที่ตอนนี้สเีลอืดฝาดเริ่มกลบัมา

“จะไม่ใช่คุณหนูได้อย่างไรกันเจ้าคะ นี่เจ้าค่ะ เอาผ้าปิดบังใบหน้าไว้

ก่อนที่จะเดินทางต่อเถิดเจ้าค่ะ” มือเรียวของสตรีร่างเล็กรีบส่งผ้าผืนใหม่ให ้

เจ้านายตน

หญิงสาวได้ยินดังนั้นพลันยกมือขึ้นลูบคล�าใบหน้า ปลายนิ้วเลื่อนไล้

แผ่วเบา ผวิสมัผสัที่รบัรู้ได้ท�าให้เธอสงสยัว่าเหตุใดถงึหยาบกร้านและเตม็ไป

ด้วยตุ่มไต ใจกเ็ริ่มเต้นถี่แรง เธอรบีไปที่รมิน�้าในทนัใด ชะโงกมองผวิน�้าใส

หมายให้สะท้อนภาพตน ทนัใดนั้นดวงตาโตกเ็บกิกว้าง ใจเธอกระตุกเต้นแรง

ราวกบัมสีิ่งใดมาฉุดกระชาก

“นี่มนัใครกนั! ใบหน้านี้! ร่างกายนี้! ท�าไมถงึอปัลกัษณ์เช่นนี้”

มอืหนาลบูคล�าใบหน้ากลมขณะที่สายตาทอดมองภาพสะท้อนบนผวิน�้า

ใสไม่กะพรบิ ยามนี้มอืเธอสั่นเทา ในใจสั่นสะท้าน 

‘ฉนัต้องฝัน! ฝันไปแน่ๆ หรอืว่าฉนัตายแล้ว!’ หญงิสาวพร�่าบอกตวัเอง
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ในใจ พร้อมออกแรงหยกิแขนตนเองหมายให้ตื่นจากฝันร้าย ทว่ากลบัไม่เป็น

เช่นนั้น นัยน์ตาที่เบิกโพลงกะพริบแล้วหลุบลงเบื้องต�่าฉายประกายหวั่นวิตก 

ก่อนที่น�้าใสจะไหลรนิออกมาเพราะความสบัสนในใจ

สมองน้อยๆ ครุ่นคิดไปถึงสารพันเหตุผลกับเรื่องที่ได้รับรู้ คิดว่าตน

ตาฝาด แต่ภาพกลบัฉายชดัเสยีจนต้องเปลี่ยนความคดิ ‘หรอืว่าฉนัตายในขณะ

ที่พยายามช่วยชวีติคนอื่น แล้ววญิญาณหลุดลอยมาสงิในร่างนี้’ นี่คอืค�าตอบ

ที่ชดัเจนที่สดุในตอนนี้ ทว่าท�าไมต้องเป็นร่างของผูห้ญงิอปัลกัษณ์คนนี้ด้วย... 

ค�าถามนี้ยงัคงค้างคาในใจและไร้ซึ่งค�าตอบ

“คุณหนูเจ้าคะ คุณหนู!” สาวใช้พยายามเอ่ยเรยีกสตนิายตน

แต่เธอยังคงตกใจอย่างหนัก ด้วยความจริงนั้นโหดร้ายและกะทันหัน

เสยีจนเธอตั้งตวัไม่ทนั ทนัใดนั้นร่างหนากส็ิ้นสตไิปอกีครั้ง

ย้อนไปเมื่อสามวนัก่อน

ขบวนสนิค้าของสกลุหยผููม้ั่งคั่งในดนิแดนทางใต้เดนิทางข้ามจากเมอืง

หนึ่งไปอีกเมือง ผ้าแพรพรรณและเครื่องประดับ รวมถึงสินค้าหลากหลาย 

ถกูน�าไปส่งมอบตามค�าสั่งซื้อยงัต่างเมอืง ทว่าช่างโชคร้ายเมื่อถูกโจรภูเขากลุม่

ใหญ่ดกัซุ่มโจมตหีมายปล้นชงิสนิค้า

กระบี่ยาววาววับของโจรร้ายถูกชักออกมาฟาดฟันใส่ทหารรับจ้างที่ 

คุ้มกันขบวนสินค้า ร่างแล้วร่างเล่าที่เลือดสาดกระเซ็นก่อนจะหมดลมหายใจ 

นายใหญ่ของสกุลหยูที่เดินทางมากับขบวนสินค้าในครานี้ถึงกับขวัญหนีดีฝ่อ 

ใจเต้นระส�่า เพราะคดิว่าครานี้คงประสบเคราะห์ร้ายจนถงึแก่ชวีติเป็นแน่ ทว่า

ดั่งสวรรค์เหน็ใจ ให้ขณะนั้นมกีลุ่มทหารหาญเดนิทางผ่านมาพอด ีเมื่อพวกเขา

พบเหน็เหตุการณ์ตรงหน้าจงึไม่รั้งรอที่จะยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื

เหล่าทหารในชุดเกราะเหล็กเข้าปะทะกับกลุ่มโจรป่าดั่งราชสีห์ต่อสู้กับ

ฝูงหมาป่าและหมายเอาชวีติอกีฝ่าย ในกลุ่มคนที่ก�าลงัต่อสู้กนั มรี่างสูงใหญ่ที่

สง่ากว่าทกุคนปรากฏขึ้น เขาสวมหมวกเหลก็ปิดบงัใบหน้า เปิดไว้เพยีงดวงตา
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เพื่อให้อีกฝ่ายเห็นนัยน์ตาสีด�าขลับดุคมประดุจพยัคฆ์ร้าย ที่ส่องประกาย

สะท้อนภาพชวีติเลก็ๆ ตรงหน้า

ร่างสงูใหญ่เคลื่อนไหวดจุพาย ุเขาโจมตโีจรป่าอย่างไร้ความปราน ีเพยีง

ไม่นานโจรร้ายกถ็กูก�าราบจนราบคาบ ผู้น�าขบวนสนิค้าพลนัคกุเข่าลงตรงหน้า

ทหารหาญกลุ่มนั้น

“ขอบคุณท่านมาก มทิราบว่าท่านมชีื่อเสยีงเรยีงนามว่าอนัใด” ชายชรา

กล่าวขอบคุณพลางถามไถ่ชื่อผู้มพีระคุณ แต่ชายในชุดเกราะสวมหมวกเหลก็

กลบันิ่งไม่ตอบค�าใด ทหารที่ยนืข้างกายจงึเอ่ยนามแทน

“ท่านผู้นี้คอืคุณชายใหญ่แห่งสกุลเหงิ นามว่าเหงิเจี้ยง หรอืแม่ทพัเหงิ-

เจี้ยงผู้ไร้พ่าย” เสียงคนสนิทนามว่าชิวหูกล่าวชัด เขาสวมเกราะเหล็กไม่ต่าง

จากนายตน ทว่าไม่มีหมวกสวมปิดคลุม และเกราะเหล็กที่สวมก็มีลวดลาย

แสดงถงึความมอี�านาจเป็นรองอย่างชดัเจน

ทันทีที่หยูเกาได้ยินนามของชายตรงหน้า ใบหน้าที่เต็มไปด้วยหนวด

เครากแ็ย้มยิ้มอย่างดอีกดใีจ “ช่างเป็นบญุของข้ายิ่งนกั ที่ได้แม่ทพัเหงิผูย้ิ่งใหญ่

มชีื่อเสยีงไปทั่วแผ่นดนิช่วยชวีติไว้ ข้าดใีจนกั! ได้โปรดบอกข้ามาเถดิว่าจะให้

ข้าตอบแทนสิ่งใดท่านได้บ้าง”

“ท่านแม่ทัพแค่ผ่านทางมา และบังเอิญเห็นพวกเจ้ามีภัยจึงยื่นมือเข้า

ช่วยเหลอื ไม่ต้องตอบแทนใดๆ หรอก” ชวิหูเอ่ยแทน ด้วยรู้นสิยันายของตน

ดว่ีาปากหนกั เอ่ยค�าใดกแ็สนยากเยน็ ทว่าพอเอ่ยขึ้นมากเ็ป็นแบบขวานผ่าซาก 

ไร้ซึ่งคารมเสนาะหู

“ไม่ได้! ท่านแม่ทพัอตุส่าห์ช่วยชวีติข้ากบัคนสกุลหยูอกีหลายชวีติ โปรด

ให้ข้าได้ตอบแทนเพื่อความสบายใจเถิด เช่นนั้นเอาอย่างนี้! ข้ามีบุตรสาวที่

ก�าลังเข้าสู่วัยออกเรือน แต่นางมิค่อยงดงามนัก และมักถูกล้อเลียนอยู่บ่อย

ครั้ง ถึงกระนั้นข้าก็ขอให้ท่านแม่ทัพได้โปรดรับนางไว้เป็นฮูหยินในจวนท่าน

ด้วยเถิด เผื่อนางจะช่วยงานในเรือนและแบ่งเบาความเหนื่อยยากให้ท่านได้

บ้าง อกีอย่าง... ถ้าท่านแม่ทพัยนิยอมเป็นบุตรเขยข้า กเ็สมอืนเกี่ยวดองเป็น
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เครอืญาต ิข้ายนิดเีป็นก�าลงัช่วยเหลอืท่านในภายภาคหน้า”

สิ้นค�าของหยเูกา ร่างใหญ่ตรงหน้ากค็ดิหนกั ชวิหคูนสนทิพลนักระซบิ

ความที่ข้างใบหูของนายตนในทนัที

“ท่านแม่ทัพ! รับนางไว้เถิดขอรับ ข้าเคยได้ข่าวว่าสกุลหยูร�่ารวยใน 

ดนิแดนทางใต้นกั หากปรองดองเป็นเครอืญาต ิต่อไปถงึคราวที่เราขาดเสบยีง

หรอืก�าลงัทรพัย์และอาวุธ เขาอาจจะช่วยเหลอืเราได้นะขอรบั” ชวิหูช่วยออก

ความคดิเหน็ หมายให้นายตนได้มอี�านาจมากขึ้น เขาเปรยีบเสมอืนกนุซอืฝ่าย

ซ้ายที่คอยให้ค�าแนะน�าในเรื่องต่างๆ ด้วยความภกัดเีสมอมา

ด้านเหิงเจี้ยงฟังค�าแล้วคิดตาม คิ้วดกด�าที่เรียงตัวอย่างดีภายใต้

หมวกเหล็กขมวดมุ่นอย่างครุ่นคิด ชายหนุ่มคิดว่าค�าของลูกน้องก็มีเหตุผล 

แต่เขาไม่ชอบการกระท�าที่ใช้เล่ห์เหลี่ยมเอาแต่ได้ จงึตดัสนิใจเอ่ยค�าตามที่คดิ

“ข้าไม่ใคร่ได้บุตรเีจ้า แต่ถ้าจะตอบแทน ขอเป็นเงนิกพ็อ” เสยีงใหญ่

เอ่ยตรงๆ นสิยัแขง็ทื่อดุจก้อนหนิ ค�าพูดกแ็สนจะเถรตรงจนท�าให้ใครหลาย

คนแสลงหูมานกัต่อนกั

ด้านหยูเกาได้ฟังกพ็ลนัตกตะลงึค้าง ด้วยค�ากล่าวที่บอกว่าขอเงนิทอง

แต่ไม่เอาบุตรสาวตน ท�าให้เขานิ่งอึ้งไปชั่วขณะ ทว่านี่คอืโอกาสเหมาะที่เขาจะ

ได้เกี่ยวดองกับแม่ทัพผู้เกรียงไกรให้เป็นบุญแก่วงศ์ตระกูล และเป็นการ

รวบรัดส่งบุตรสาวที่ตนกังวลว่าจะไร้คู่ให้มีคู่ครองเสียที จึงไม่มีทางปล่อย

โอกาสนี้ไปเป็นแน่ ท่าทางชายชราอกึอกัอย่างเหน็ได้ชดั ชวิหูเหน็เช่นนั้นกอ็ด

กล่าวความต่อไม่ได้

“ท่านหยู ข้าก็พอจะได้ยินข่าวเกี่ยวกับบุตรสาวของท่านมาบ้าง ค�า 

เล่าลือถึงบุตรสาวท่านนั้นไม่ค่อยดีสักเท่าใด มีหลายคนเล่าว่านางแสน

อัปลักษณ์จนหาหญิงใดในใต้หล้านี้เปรียบไม่ได้ อีกทั้งยังมีค�าสาปติดกายมา

ตั้งแต่เกิด แล้วจะให้ท่านแม่ทัพของข้าแต่งนางเป็นฮูหยินน้อยอย่างนั้นรึ”  

ชวิหูมมีนัสมองที่เฉยีบแหลมและฝีปากกล้า จงึแกล้งเอ่ยเพื่อหวงับางสิ่ง

“อะ...เอ่อ... เอาเช่นนี้ ข้าจะมอบบุตรสาวและแถมสนิสอดตามจ�านวน
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ที่ท่านแม่ทพัเรยีกร้อง” ชายชราโค้งตวัอย่างนอบน้อม กลวับุตรสาวจะขายไม่

ออกถึงขนาดยอมเป็นฝ่ายเสนอสินสอดให้ฝ่ายชาย เพียงแค่หวังให้ฝ่ายชาย

เมตตารบับุตรสาวตนไปเป็นภรรยาเท่านั้น

ชวิหูได้ยนิค�ากพ็ลนัยิ้มเจ้าเล่ห์ สิ่งนี้เป็นไปตามที่เขาคดิไว้ไม่ผดิเพี้ยน 

แต่ร่างใหญ่ข้างกายกลบัเอ่ยขึ้นอกีครั้ง

“ข้าไม่ใคร่ได้บุตรสาวเจ้า! แต่ถ้าจะมอบ ขอเป็นเงนิกพ็อ” เสยีงทุ้มย�้า

บอกชดัถ้อยชดัค�า

เขายินดีรับน�้าใจหากชายชราตรงหน้าจะมอบให้เพื่อช่วยเหลือกองทัพ 

ทว่าเขาไม่ยินดีที่จะแต่งภรรยาเพิ่ม เพราะเขาก็มีภรรยาแล้วถึงสองคน ล้วน

แต่เป็นสาวงามมิเป็นรองหญิงใด ทั้งค�าเล่าลือว่าสตรีที่จะยกให้นั้นแสน

อปัลกัษณ์ เขากย็ิ่งไม่อยากได้มาให้เคอืงสายตาและยงัเกะกะจวนอกี

ชิวหูได้ฟังนายตนเอ่ยย�้าก็คิดหนัก ยามนี้หากได้สกุลหยูมาเป็นก�าลัง

ช่วยสนับสนุนทุนทรัพย์ก็คงสามารถเลี้ยงดูหลายชีวิตในจวนเหิงได้สบายขึ้น 

เพราะถึงแม้สกุลเหิงจะเป็นแม่ทัพมาหลายรุ่น ทว่าความซื่อสัตย์และเถรตรง

ท�าให้ไม่ฝักใฝ่อ�านาจและยุ่งเกี่ยวกับเงินสินบนใดๆ จึงมีเพียงเบี้ยหวัดทหาร

และสมบตัทิี่สะสมมาใช้เลี้ยงคนในจวน รวมถงึทหารสกลุเหงิร่วมสองพนัชวีติ 

แม้จะไม่ขาดแคลน แต่บางช่วงก็ขาดสภาพคล่อง การยื่นข้อเสนอเช่นนี้จึง

เป็นการดแีก่สกุลเหงิยิ่ง

“กระนั้นแล้วแต่ท่านหยูเถิด ท่านแม่ทัพกับพวกข้าต้องขอตัวก่อน” 

ทหารคนสนทิรบีเอ่ยตดับท และน�าแม่ทพัเดนิทางกลบัฐานในทนัท ีถ้าขนืคุย

ต่อเขาเกรงว่าสกุลเหงิจะสูญเสยีโอกาสทองเพราะความดงึดนัของนายตนเป็น

แน่แท้

ณ บ้านสกลุหยู

ข่าวดีถูกถ่ายทอดจากปากผู้เป็นบิดาไปยังบุตรสาวคนสุดท้องนามว่า 

หยูเหวนิหยา ซึ่งมอีายุสบิเจด็ปี เป็นบุตรคนที่สี่ของสกุลหยู เศรษฐมีั่งคั่งผู้คุม
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อ�านาจการค้าในดนิแดนทางใต้ หยเูหวนิหยามพีี่สาวสองคนคอืหยเูหวนิองิกบั

หยูเหวนิชงิ และพี่ชายอกีหนึ่งคนนามว่าหยูเหวนิชาง ส่วนนางเป็นน้องเลก็สุด

จงึมกัถูกกลั่นแกล้งอยู่เสมอ

ด้วยความที่นางเกิดมาพร้อมรูปร่างที่ใหญ่เทอะทะ และใบหน้าที่

อปัลกัษณ์เตม็ไปด้วยตุ่มหนองปูดโปน ยิ่งท�าให้นางเป็นที่รงัเกยีจจากผู้คนใน

ตระกูล ยงัดทีี่มพีี่ชายคอยเอน็ดูเอาใจใส่ด้วยแสนสงสารน้องสาวผู้อบัโชค

ทว่าเมื่อบดิาแจ้งข่าวการแต่งงานสายฟ้าแลบ นางจงึตื่นตระหนกตกใจ

ยิ่ง ภายในใจสั่นไหว เพราะเกรงกลวัว่าต้องแต่งเข้าไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่คุ้นเคย 

ทั้งยังต้องแต่งกับชายที่มีข่าวลือว่าโหดเหี้ยม แม่ทัพแห่งแผ่นดินที่เข่นฆ่าคน

เป็นว่าเล่น มฉีายาเยน็ชาประดุจก้อนน�้าแขง็ และที่น่าหวั่นเกรงที่สุดคอื การ

แต่งเข้าเป็นภรรยาคนที่สาม อนุภรรยาที่ต้องอยูภ่ายใต้อ�านาจภรรยาอกีสองคน

สองมืออวบอูมของหยูเหวินหยาประสานกันจนชื้นเหงื่อ หญิงสาวขบ

รมิฝีปากเพื่อสะกดความอดึอดัใจ นยัน์ตากลมหลุบต�่าและทอประกายวบูไหว

แสดงความหวั่นใจอย่างที่สุด

“ฮอืๆ ท่านพ่อ ข้าไม่แต่ง” ร่างหนากล่าวเสยีงสะอื้น แววตาตื่นตระหนก

ของบุตรสาวเว้าวอนต่อผู้เป็นบดิา

ด้านซา้ยและด้านขวาของนางคอืพี่สาวที่ยนืขนาบข้าง พวกนางมรีปูร่าง

อรชร ใบหน้าขาวนวลงามงดตั้งแต่ศรีษะจดปลายเท้า ผดิกบัน้องสุดท้องที่มี

ร่างกายมหึมาดุจหมีป่า และมีใบหน้าอัปลักษณ์ดั่งต้องค�าสาป จึงต้องใช้ 

ผ้าคลุมอย่างมดิชดิเหลอืไว้เพยีงดวงตา

ตั้งแต่เกดิมาหยเูหวนิหยาไม่เคยได้รบัอนุญาตให้ออกจากเรอืนสกลุหยู

สกัครั้ง นางท�าได้เพยีงปีนบนัไดแล้วใช้แขนเกาะก�าแพงสงู ส่งสายตาทอดมอง

อาณาบรเิวณนอกก�าแพงทกุวนั แต่เมื่อมชีาวบ้านที่ผ่านไปมาสงัเกตเหน็ว่านาง

มาแอบด ูทกุคนกจ็ะส่งเสยีงบ้างซุบซบิบ้าง เพราะข่าวความอบัโชคที่นางได้รบั

เป็นที่กล่าวขวญัจากคนในสู่คนนอก จนไม่มผู้ีใดไม่รูจ้กัหยเูหวนิหยาสตรต้ีอง

ค�าสาปผู้นี้ ยังดีที่นางได้เล่าเรียนผ่านต�ารามากมาย นางจึงมีไหวพริบมิด้อย
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กว่าผู้ใด

ยามนี้ริมฝีปากบางของพี่สาวทั้งสองเหยียดใส่น้องสาวร่วมสายเลือดที่

นั่งคกุเข่าอยูบ่นพื้น พวกนางมเิหน็แก่ความสมัพนัธ์ฉนัพี่น้องแม้เพยีงนดิ ด้วย

ในใจส่วนหนึ่งรงัเกยีจและเกรงกลวัค�าสาป และอกีส่วนกแ็สนอจิฉาที่น้องสาว

ผู้อัปลักษณ์ได้แต่งเป็นภรรยาแม่ทัพใหญ่ผู้มีชื่อเสียงระบือไกล แต่พวกนาง

กลบัได้แต่งกบัพ่อค้าเลก็ๆ

“อย่ามาบีบน�้าตาให้ท่านพ่อสงสาร เลิกเสแสร้งท�าเหมือนไม่อยากแต่ง

เสยีท ีอย่างเจ้า! แค่ได้ออกเรอืนกน่็าจะดใีจมากกวา่ เพราะดหูน้าตาแสนทเุรศ

ทุรังเช่นนี้ยังหาสามีได้ก็นับว่าบุญโขแล้ว เจ้าท�าให้ท่านพ่อต้องเสียทรัพย์สิน

มากมายเพื่อเป็นสินสอดให้ท่านแม่ทัพเหิงยอมรับปากแต่งกับเจ้า ยังไม่ดีใจ 

อกีร!ึ มสีตรนีางใดบ้างที่ต้องเอาเงนิเร่ไปจ้างให้บุรุษมาเป็นสามเีช่นนี้”

“ท่านพี่! ฮือๆ” หยูเหวินหยาสะเทือนใจอย่างหนักหน่วง ค�าพูดของ 

พี่สาวช่างคมราวกบัมดีที่กรดีลงกลางใจนาง

“พอท!ี เลกิโต้เถยีงกนัได้แล้ว เหวนิองิ เจ้าเป็นพี่คนโตสุด อย่าพูดใน

สิ่งที่ไม่ถนอมใจน้องเจ้าเช่นนี้” หยูเกาเอ่ยเตอืน หลายครั้งหลายหนที่เขาเหน็

บุตรสาวคนเลก็ถูกต่อว่าอย่างเดยีดฉนัท์ จนใจคนเป็นบดิากอ็ดสงสารไม่ได้

“ท่านพ่อ!” หยูเหวนิองิตวาดใส่บดิาอย่างฉุนเฉยีว

“ส่วนเจ้า! กลบัไปเกบ็ข้าวของเพื่อเตรยีมย้ายไปจวนแม่ทพัเสยี ไม่ใช่

เวลามาคร�่าครวญแล้ว การเดนิทางช่างแสนไกล ต้องเตรยีมของให้พร้อม อกี

อย่าง... เจ้าต้องเตรียมชุดพร้อมผ้าปิดบังใบหน้าที่มิดชิด อย่าให้ท่านแม่ทัพ

เหน็หน้าตาอปัลกัษณ์ของเจ้า จนเกรงกลวัต้องส่งเจ้ากลบัมาเป็นอนัขาด หาก

เกดิเรื่องเช่นนั้น ข้าจะตดัพ่อตดัลูกกบัเจ้า!” ค�าสั่งบดิาลั่นบอกอย่างเผดจ็การ 

หยูเหวนิหยายงัไม่ทนัได้เปิดปากเอ่ยค�าใดต่อ กถู็กบ่าวรบัใช้ในตระกูล

น�าตวันางกลบัไปยงัห้องของตน

หลงัจากวนัที่รู้ข่าวการแต่งงาน หยูเหวนิหยากแ็สนตรอมตรม ข่าวงาน

แต่งงานของคุณหนูต้องสาปถูกลอืปากต่อปาก จนผู้คนต่างวพิากษ์วจิารณ์กนั
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ไปตา่งๆ นานา แต่ส่วนมากจะกล่าวไปในทางไม่ดว่ีาสกลุหยอูบัจนหนทางที่จะ

หาสามีให้บุตรสาวคนเล็ก ถึงขนาดยอมเป็นฝ่ายมอบสินสอดให้แก่ฝ่ายชาย 

ราวกบัจ้างวานให้ยอมแต่งเสยีมากกว่า

ด้านหยูเหวินหยา ทุกวันก็เอาแต่ร�่าไห้ด้วยความโศกเศร้ากับการ

แต่งงานครั้งนี้ จนกระทั่งวนัรบัตวัเจ้าสาวมาถงึ นางแต่งกายด้วยชุดสแีดงสด

ปักลายดอกด้วยดิ้นทองแสดงถงึฐานะอนัร�่ารวย หยูเกาผู้เป็นบดิาเอาแต่เดนิ

ไปซ้ายทขีวาทอีย่างร้อนรน ไม่ต่างจากพี่สาวทั้งสอง พวกนางอยากยลโฉมหน้า

ท่านแม่ทพัผู้เกรยีงไกรให้เป็นขวญัตาจนอดตื่นเต้นไม่ได้

เงนิทองและข้าวของมากมายถกูบรรจลุงในหบีใหญ่หลายใบเพื่อเตรยีม

รอออกเดนิทาง ทว่ากไ็ร้วี่แววของเจ้าบ่าว ผู้คนที่รายล้อมตวับ้านสกุลหยูต่าง

เริ่มหนัซ้ายแลขวาก่อนจะเอ่ยซุบซบินนิทากนัระงม

ในจังหวะนั้นเอง ม้าศึกตัวใหญ่ก็วิ่งทะยานเข้ามาทางประตูที่ประดับ

ด้วยผ้าแดงและของตกแต่งในงานมงคล แต่เมื่อมาถงึกลบัไม่ใช่เหงิเจี้ยง เป็น

เพยีงทหารม้าผู้ส่งข่าวเท่านั้น!

“ท่านคอืท่านหยูใช่หรอืไม่” นายทหารถามพร้อมกบัยื่นม้วนกระดาษที่

ถูกปิดผนึกในกระบอกไม้อย่างแน่นหนาให้หยูเกา มันคือจดหมายแจ้งความ

จ�านงของแม่ทพัผูย้ิ่งใหญ่ ชายชราในชดุมงคลจงึรบัมาและมริั้งรอที่จะเปิดอ่าน

ในทนัที

ข้อความในนั้นระบวุ่าเขาตดิภารกจิไม่สามารถมารบัเจ้าสาวได้ และหาก

ฝ่ายหญิงยังยืนยันจะเกี่ยวดองเป็นเครือญาติตามที่ลั่นวาจา ก็ให้ส่งบุตรสาว

เดนิทางไปที่จวนสกลุเหงิด้วยตวัเอง เมื่อไปถงึจะมคีนรอต้อนรบัอยูท่ี่นั่น ส่วน

เขาอกีไม่นานกจ็ะได้ย้ายกลบัไปพ�านกัที่จวน และครานั้นกจ็ะได้พบกบัคุณหนู

สกุลหยู

ทุกถ้อยค�าที่เขียนลงในจดหมายที่ส่งถึงท�าให้หยูเกาตกใจอย่างมาก 

ฝ่ามอืใหญ่ก�าแน่น รมิฝีปากขบกนั แสดงอาการไม่พงึใจ “แล้วพธิแีต่งจะท�า

เช่นไร” ชายชราหน้าเปลี่ยนสี เพราะพิธีมงคลอันแสนส�าคัญถูกละเลย 
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บรรยากาศครื้นเครงกลับสงัดเงียบแฝงด้วยความตึงเครียดจนเสียกลิ่นอาย

และฤกษ์ยามมงคล

“แม่ทพัเหงิย�้าเพิ่มเตมิมาว่า ท่านหยูเอ่ยปากอยากตอบแทนที่ช่วยชวีติ

โดยการมอบบุตรสาวให้เอง ทั้งที่ท่านแม่ทัพก็ปฏิเสธอยู่หลายครั้ง และยังม ี

ค�าเล่าลือเรื่องค�าสาปที่ติดตัวบุตรสาวท่านตั้งแต่เกิดอีก ดังนั้นการเป็นแค่อนุ

กค็งเพยีงพอกบัคุณหนูหยูแล้ว จงึขอให้ท่านอย่าเคร่งครดัในพธิ”ี

หยูเกาได้ฟังก็ยิ่งเดือดดาล ทว่าก็สิ้นค�าพูด เพราะเขาเคยเอ่ยเป็นเชิง

ยัดเยียดบุตรสาวให้แต่งงานเช่นนั้นจริง เพียงแต่ไม่คิดว่าจะถูกปฏิบัติอย่าง 

ไร้เยื่อใยเช่นนี้

นายทหารส่งจดหมายเห็นอาการชายชราตรงหน้ามีท่าทีลังเล จึงถาม

กลบัด้วยหมายจะหาข้อสรปุ “หรอืท่านจะยกเลกิ” เสยีงทุม้ถามอย่างเยอืกเยน็ 

ทว่าท�าใครอกีคนร้อนรน

“ไม่ๆ ข้าไม่ยกเลกิ ข้าจะรบีส่งบตุรสาวขึ้นเกี้ยวล่วงหน้าไปรอที่จวนตาม

ที่ท่านแม่ทัพต้องการ” หยูเกาลั่นค�าแล้วรีบจัดแจงจับบุตรสาวขึ้นเกี้ยวขบวน

แห่ตามที่ตกลง

หากเหวนิหยาไม่ได้ออกเรอืนวนันี้กค็งไม่มหีวงัจะได้ตบแต่งอกีแน่ ด้วย

ขบวนเจ้าสาวได้ม่ายเจ้าบ่าวไปแล้ว ทั้งยงัรปูลกัษณ์ที่อปัลกัษณ์ แล้วจะหวงัให้

ผู้ใดมาสู่ขอก็คงหาไม่ได้ ดังนั้นการส่งตัวนางออกเรือน แม้เป็นเพียงแค่

ต�าแหน่งอนุภรรยา กย็งัดกีว่าให้นางแก่ชราอยู่ในสกุลหยู ไร้คนดูแล และเมื่อ

ยามบุพการตีายจากไป ผู้ใดเล่าจะมาอุ้มชูนางที่โดดเดี่ยว คงไม่วายถูกพี่สาว 

กลั่นแกล้งไปชั่วชวีติ

ร่างหนาโอนเอนเล็กน้อยตามแรงเหวี่ยงของเกี้ยวเจ้าสาว ภายใต้

ผ้าแดงที่คลุมทับผ้าที่โพกเพื่อเร้นใบหน้าอีกชั้นก�าลังเปียกชื้น น�้าใสหลั่งไหล

ดั่งเกลยีวคลื่นโถมทะลกัจากเบ้าตากลม ขบวนเจ้าสาวนี้ไร้ซึ่งเจ้าบ่าว พธิมีงคล

ถูกท�าลายจนสิ้นด้วยน�้ามอืของแม่ทพัใจเหี้ยมที่ไม่เคยจะได้เหน็แม้แต่หน้า
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นางก�าเอี๊ยมสีแดงที่ต้องมอบให้เจ้าบ่าวเมื่อครามารับตัว เพื่อแลก 

ปิ่นทองที่เขาต้องมอบให้นางใช้ประดับศีรษะตามประเพณีก่อนออกจากบ้าน 

เจ้าสาว สบินิ้วของนางขย�าขยี้เอี๊ยมสแีดงที่ปักตวัอกัษรว่า ‘อยู่ด้วยกนัจนแก่

ร้อยป’ี บนตกัด้วยใจแสนเจบ็ปวด เพราะเจ้าบ่าวไม่มา เอี๊ยมนี้กไ็ร้ความหมาย 

ทว่าบดิายงัคงยดัเยยีดใส่มอืนางก่อนออกเดนิทางจากสกุลหยู

ไร้ซึ่งป่ีไร้ซึ่งขลุย่หรอืเครื่องดนตรส่ีงเสยีงน�าขบวนเจ้าสาวม่ายขนัหมาก

แม้เพียงนิด มีเพียงนางที่ร่อนเร่เสนอตัวพร้อมหอบเงินทองที่เป็นสินสอดไป

มอบให้ชายแปลกหน้าถงึจวน ความรูส้กึของนางแสนชอกช�้า ไม่หลงเหลอืความ

ภาคภูมใิจใดๆ ในฐานะสตรอีกีแล้ว

นางตระหนักอยู่เสมอว่าตนแสนอัปลักษณ์และเป็นที่รังเกียจ แต่สิ่งที่

เหิงเจี้ยงกระท�านั้นช่างหยามเกียรตินางจนเกินจะรับไหว ร่างหนาคร�่าครวญ

ปานจะขาดใจ ด้วยสิ้นเยื่อใยจากเจ้าบ่าวใจทมฬิ

ขบวนเจ้าสาวผู้ต้องสาปยังคงเดินทางแข่งกับเวลา ทุกย่างก้าวที่ 

เกี้ยวแดงไกลห่างจากบ้านสกุลหยู หวัใจของนางยิ่งถูกบบีรดั ความกลวัและ

ความเจบ็ปวดกลางอกตอกย�้าจนนางไม่อยากมชีวีติอกีต่อไป ในเมื่อฤกษ์มงคล

ถูกท�าลายสิ้น แล้วนางต้องกลวัสิ่งใดอกีเล่า

หยเูหวนิหยาคดิเช่นนั้นพลนัออกค�าสั่งให้ขบวนหยดุพกั ก่อนเยื้องย่าง

ไปเบื้องหน้าทะเลสาบ นยัน์ตาแดงช�้าทอดมองไปยงัผนืน�้ากว้างที่สะท้อนแสง

อาทติย์ซึ่งตกกระทบ ปลายเส้นผมสดี�าพลิ้วลู่ตามสายลมที่พดัโชยมา จนผ้า

คลมุหน้าสแีดงผนืนอกปลวิไป นางยกมอืหนาขึ้นปาดหยาดน�้าตาที่ร่วงรนิจาก

ดวงตากลมจนอาบนองทั่วใบหน้า เสยีงสะอกึสะอื้นของนางดงัถี่คล้ายคนเจยีน

จะขาดใจที่สิ้นไร้ซึ่งความสุข

“สหายหรอื ข้าไม่ม!ี ความรกัหรอื ข้าไม่รู้จกั! ตลอดชวีติข้าต้องทน

ทกุข์อยูภ่ายใต้ผ้าคลมุหน้า ทกุค�าที่ดถูกูตลอดสบิเจด็ปี และทกุสายตาที่หยาม

เหยยีดข้ามานานแสนนาน ข้าเหนื่อยเหลอืเกนิ แต่ข้ากก็ล�้ากลนืฝืนทนมชีวีติ
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อย่างน่าสงัเวช

“แต่ยามนี้ท่านพ่อส่งข้าให้ไปแต่งงานกบัชายแปลกหน้าที่ไม่แม้แต่จะมา

รบัข้า หรอืยอมเข้าพธิแีต่งงานอย่างถกูต้องตามประเพณกีบัข้าเสยีด้วยซ�้า แล้ว

ข้าจะแต่งไปท�าไม เพยีงแค่ให้ข้าไปพ้นหูพ้นตาเท่านั้นหรอื

“หรอืเพยีงแค่ให้ข้าที่เป็นตวัเสนยีดของวงศ์ตระกูลไม่สร้างชื่อเสยีเรื่อง

ไร้ชายตบแต่ง ท่านพ่อถึงกับยอมมอบทรัพย์สินให้เจ้าบ่าวเพื่อเป็นสินสอด 

เชน่นี้ ขา้กเ็หมอืนแค่ของแถมสนิะ เพราะเขาสนใจในเงนิทองแต่หาได้สนใจข้า

ไม่ ตวัข้าช่างไร้ค่าต�่าต้อยเสยียิ่งกว่าสิ่งของอกีหรอืนี่

“พอแล้ว พอกนัท ี ข้ามอิาจทนไหว ข้าขอจบชวีติสิ้นลมหายใจที่แสน

ระทมทุกข์ภายใต้สายน�้าที่สงบนิ่งนี้ เทพแห่งสายน�้าได้โปรดน�าพาวญิญาณข้า

ไป และช่วยปลดปล่อยข้าจากความตรอมตรมอนัไร้ที่สิ้นสุดนี้เสยีทเีถดิ”

ร่างหนาในชุดเจ้าสาวทอดอาลัยอยู่เบื้องหน้าทะเลสาบขณะที่ขบวน

มงคลหยุดพกั เพราะการเดนิทางช่างแสนไกลและสร้างความเหนื่อยล้าให้แก่

ผู้ตดิตามยิ่ง ชั่วลมหายใจนางพลนัตดัสนิใจทิ้งร่างหนาด�าดิ่งลงใต้ผวิน�้า

ตู้ม!

วงคลื่นน�้าขยายตวั หยดน�้าใสสาดกระเซน็ทั่วบรเิวณ

“กรี๊ดๆๆ”

เสียงสาวใช้กรีดร้องด้วยความตกใจ น�าพาให้หญิงสาวได้สติขึ้นมา 

ฉบัพลนั ลมหายใจหอบถี่ หวัใจเต้นแรง ทว่าแสนเจบ็ปวด ความรูส้กึจากภาพ

ฝันยงัตราตรงึ และทิ้งความรวดร้าวดั่งหวัใจถูกบดขยี้เอาไว้

“คุณหนู! รู้สกึตวัแล้วหรอืเจ้าคะ” เสยีงสาวใช้ที่อยู่เคยีงข้างยงัคงเอื้อน

เอ่ยอย่างห่วงใย

ร่างหนากะพริบตาถี่เพื่อตั้งสติ วิญญาณใหม่ในร่างของหยูเหวินหยา 

กวาดตามองรอบกาย กพ็บว่าตนยงัคงอยูใ่นสถานที่แปลกตา ยงัอยูใ่นร่างกาย

มหมึาและใบหน้าที่มแีต่ตุ่มหนองเฉกเช่นเดมิ

‘เมื่อครู่เป็นความทรงจ�าของเจ้าของร่างนี้สนิะ ทรมานเหลอืเกนิ ความ



20
หยูเหวินหยา อนุต้องสาป

รู้สึกเจ็บปวดจนอยากจะตายยังหลงเหลืออยู่ เจ้าของร่างคงตั้งใจปลิดชีวิต

ตนเองเป็นแน่ แต่ท�าไมฉนัถงึกลบัมาอยู่ในร่างนี้แทนกนันะ’ เธอพร�่าคดิในใจ 

ก่อนตดัสนิใจหนัไปคุยกบัสาวใช้ที่นั่งเคยีงข้าง

“ฉนั... ไม่ส ิ ข้าชื่ออะไรหรอื” เอยีงจนัทร์ที่อยู่ในร่างหยูเหวนิหยาเอ่ย

ถาม

“คะ...คุณหนู! จ�าแม้กระทั่งตัวเองก็ไม่ได้หรือเจ้าคะ” เสียงเล็กที่มี

สถานะต�่ากว่าถามกลบัอย่างตกใจ 

เอียงจันทร์ในร่างหยูเหวินหยาส่ายหน้าแทนค�าพูด ไม่สามารถบอก

ความจรงิเรื่องวญิญาณตนไม่ใช่คุณหนูผู้นี้ได้ เพราะอาจถูกกล่าวหาว่าบ้าหรอื

เพี้ยนจนดูน่าสมเพชมากกว่าเดมิ

เซยีงเซยีงเหน็อาการของคณุหนูที่ตนรกัแปลกไปกย็ิ่งเจบ็ปวดใจ ตลอด

มานางเตบิโตมาพร้อมหยูเหวนิหยาในฐานะลูกของบ่าวรบัใช้ แต่หยูเหวนิหยา 

กลับรักใคร่และเห็นนางเป็นเสมือนพี่น้อง มีอะไรก็แบ่งปัน ทั้งยังร่วมทุกข์ 

ร่วมสุขกนัมาตลอด

“คุณหนูความจ�าเสื่อมจรงิหรอืเจ้าคะ ฮอืๆ ต้องเป็นเพราะคุณหนูหยุด

หายใจไปนานแน่ๆ ฮือๆ คุณหนูเป็นบุตรสาวคนสุดท้องของสกุลหยูชื่อว่า 

เหวนิหยาเจ้าค่ะ โธ่สวรรค์! ท�าไมถงึโหดร้ายกบัคุณหนูเช่นนี้ ฮอืๆ” เซยีงเซยีง

ร�่าไห้อย่างหนกั มอืเลก็พยายามปาดเชด็หยาดน�้าใสที่ไหลรนิไม่หยุด

ด้านหญงิสาวที่อยู่ในร่างใหญ่ยงัคงสบัสน สมองน้อยๆ กลั่นกรองและ

คิดไปสารพัด ‘หยูเหวินหยา ชีวิตเธอช่างน่าสงสารจัง ขนาดแค่ความทรงจ�า

เบาบางที่ได้รับรู้ยังท�าให้ฉันเจ็บปวดใจไม่หาย ไม่แปลกใจเลยว่าท�าไมเธอถึง

คดิสั้น ฉนัขอโทษที่เคยว่าร่างของเธออปัลกัษณ์ในตอนแรกที่เหน็ ฉนัขอโทษ

นะหยูเหวนิหยา’ วญิญาณดวงใหม่ในร่างหยูเหวนิหยาร�าพงึร�าพนัในใจ

“เธอ... เอ๊ย! เจ้าชื่ออะไรล่ะ” หญงิสาวตดัสนิใจถามต่อ

“เซยีงเซยีงเจ้าค่ะ ฮอืๆ คุณหนูจ�าบ่าวยงัไม่ได้เลย ขนาดเราเตบิโตมา

ด้วยกนัแท้ๆ ฮอืๆ” สาวใช้คร�่าครวญ
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“ขอโทษนะเซยีงเซยีง ข้าจ�าไม่ได้จรงิๆ” เสยีงใสเอ่ยบอกพร้อมเอามอื

จบัศรีษะ พลางท�าทวี่าจ�าไม่ได้อย่างจนใจ

“ไม่เป็นไรเจ้าค่ะ ฮอืๆ ต้องโทษสวรรค์ที่กลั่นแกล้งคณุหนไูม่หยดุหย่อน 

ตลอดมาคุณหนูเจ็บช�้ามามาก แต่ก็ดีเหมือนกันที่คุณหนูลืมทุกสิ่ง ต่อไป 

คุณหนูกอ็ย่าคดิสั้นเช่นวนันี้อกีนะเจ้าคะ”

“ฉนั... เอ่อ... ข้าจะพยายาม เจ้ากอ็ย่าร้องไห้อกีเลย” เธอพยายามใช้

ค�าพูดที่ไม่คุ้นปากเอ่ยบอก มอือวบอูมยกขึ้นลูบคล�าใบหน้าตน ทนัททีี่สมัผสั

โดนตุ่มตะปุ่มตะป�่าและน�้าหนองที่ไหลบางส่วน กท็�าให้ใจเธอสั่นไหว

‘ฉนัคงจะไปท�าบาปอะไรไว้สนิะ ถงึถกูโชคชะตาน�าพาให้วญิญาณมาสงิ

ในร่างนี้ แต่ท�าไมถงึย้อนมาไกลถงึยุคโบร�่าโบราณของจนีเช่นนี้ล่ะ แล้วต่อไป

ฉันจะใช้ชีวิตอยู่อย่างไร โดยเฉพาะในร่างนี้ที่ต้องแต่งงานแบบไร้เจ้าบ่าว 

ไร้พธิกีารเช่นนี้’ เธอคดิพลางทอดถอนใจ

เอียงจันทร์ สาวลูกครึ่งไทยจีน เกิดมาพรั่งพร้อมด้วยรูปโฉมและสติ

ปัญญา ทั้งยังเข้าสู่วงการบันเทิงตั้งแต่วัยเจ็ดขวบ จนกระทั่งปัจจุบันอายุ 

สบิเจด็ปี เธออาศยัอยู่ในประเทศจนี แต่กย็งัไม่ลมืถิ่นฐานบ้านเกดิของบดิาซึ่ง

ก็คือประเทศไทย ตลอดชีวิตเอียงจันทร์มีแต่ความสุข ครอบครัวรักใคร่

ปรองดอง

แล้ววนัหนึ่งเมื่อชะตาฟ้าดนิราวกบัจะกลั่นแกล้งให้เธอกระโดดลงไปใน

แม่น�้า หมายจะช่วยชีวิตผู้หญิงคนหนึ่ง ซึ่งเธอเองก็ไม่แน่ใจนักว่าผู้หญิง 

คนนั้นมหีน้าตาเช่นใด แต่ด้วยจติใจที่แสนดกีท็�าให้ตดัสนิใจกระโดดลงไปช่วย

อกีหนึ่งชวีติ ทว่าเมื่ออยูภ่ายใต้ผนืน�้ากลบัไม่พบร่างผู้หญงิคนนั้น และฉบัพลนั

ร่างกายเธอกแ็ขง็ชาไปทั้งร่าง ท�าให้ไม่สามารถช่วยเหลอืตนเองที่อยู่ใต้น�้าได้

เอียงจันทร์พยายามตะเกียกตะกายหมายเอาชีวิตรอด ทว่าอากาศที่

เบาบางกพ็ลนัหมดลง สตขิองเธอค่อยๆ เลอืนหาย และมารู้สกึตวัอกีทกีพ็บ

ว่าตัวเองถูกกลุ่มคนที่แต่งกายเหมือนคนในยุคจีนโบราณแปลกตาช่วยเอาไว้ 

ตอนนี้สิ่งที่เธอท�าได้คอืต้องยอมรบัชะตากรรมที่แสนอบัโชคในครั้งนี้



สอง

เกี้ยวเจ้าสาวเดนิทางมาถงึโรงเตี๊ยมในยามค�า่คนื การเดนิทางจากเมอืง

ทางแดนใต้สู่เมอืงทางเหนอืใช้เวลานานหลายวนั จนทุกชวีติเหนื่อยล้า กระทั่ง

ในที่สุดหยูเหวินหยาก็มาถึงหน้าจวนแม่ทัพ ประตูสีแดงสองบานใหญ่โตจน 

เซยีงเซยีงยงัตะลงึค้าง แค่ล�าพงัเสาที่ใช้ค�้ายนัปากทางเข้าจวนกม็มีากถงึสบิเก้า

ต้น ด้านหน้าประดบัโคมและหนิแกะสลกัเป็นรูปสตัว์มงคลคู่ แสดงถงึความ

มอี�านาจและขจดัปราณชั่วร้าย

ทหารหน้าตาถมงึทงึสองนายยนือยู่ด้านหน้า ยดืแขนข้างที่ถอืทวนกาง

ไขว้กนัขวางกั้นเป็นรูปกากบาท สาวใช้รบีบอกความว่าสตรทีี่นั่งอยู่ในเกี้ยวคอื

คณุหนหูยเูหวนิหยา อนุคนใหม่แห่งจวนแม่ทพั ทว่าใบหน้าไร้อารมณ์ของทหาร

หาญกลับไม่แลเหลียว ดุจรูปปั้นที่มีไว้ประดับจวนก็มิปาน เขามีหน้าที่รับ 

ค�าสั่งโดยตรงจากผู้เป็นนายเพยีงเท่านั้น

สาวใช้กระฟัดกระเฟียดด้วยคนสกุลเหิงช่างไร้มารยาทกับสกุลหยูมา

หลายครั้งหลายครา ขนาดคุณหนูของนางจะมาเป็นอนุของจวนนี้ ยงัไม่มกีาร

ต้อนรบัใดๆ แม้แต่จะเปิดประตูให้กย็งัไม่ท�า ทั้งที่ความจรงิบ่าวรบัใช้ในจวน

ควรจะมาตั้งแถวอย่างพร้อมเพรยีง
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เซียงเซียงกระซิบบอกสถานการณ์ให้หยูเหวินหยาที่อยู่ในเกี้ยวเจ้าสาว

ฟัง คนในเกี้ยวพลนัสะท้านสั่นไปทั้งใจ นี่สนิะความรู้สกึที่หยูเหวนิหยาคนเก่า

ได้รบั การดแูคลนและหยามเหยยีดเสมอืนนางมใิช่คน สองมอืจบัประสานและ

เกร็งอยู่บนตักแสดงความอึดอัดและเจ็บหนึบ ก่อนตัดสินใจเอื้อนเอ่ยความ

เพื่อถอยหนึ่งก้าว

นางมาในฐานะเจ้าสาว หากอยู่หน้าจวนนานและไม่มผีู้ใดต้อนรบัย่อม

สร้างชื่อเสยีเป็นเท่าทว ีประกอบด้วยยามนี้รอบเกี้ยวเริ่มมชีาวบ้านมารายล้อม

ยนืดูงานมงคลที่แสนพสิดาร ไร้เสยีงดนตร ี ไร้คนในจวนต้อนรบั ไร้เจ้าบ่าว

เตะเกี้ยว หยูเหวนิหยากต็ระหนกัในทนัทว่ีาคงไม่จ�าเป็นต้องหวั่นเกรงหรอืยอม

โอนอ่อนให้อ�านาจสามเีช่นกนั

ขบวนเคลื่อนย้ายตามค�าสั่งของเจ้าสาวไปยังประตูหลังของจวน เมื่อ

ด้านหน้าไม่เปิดรับ นางก็จะยอมถอยหนึ่งก้าวไปเข้าด้านหลังเพื่อให้เรื่องราว

ยตุ ิเกี้ยวแดงถูกหามลดัเลาะไปข้างก�าแพงสงู อาณาเขตจวนเหงิช่างกว้างขวาง 

มเีวลานานเสยีจนนางสามารถนั่งข่มใจจากเหตุการณ์เมื่อครู่ได้

ร่างหนาโอนเอนไปมาและหยุดลงเมื่อขบวนมาถงึที่หมาย เกี้ยวเจ้าสาว

ถกูวางลงบนพื้นอกีครั้ง พร้อมกบัเซยีงเซยีงที่ยงัคงกระซบิบอกเช่นเดมิว่าประตู

หลงัจวนปิด แต่ประตูนี้ไม่มทีหารคอยเฝ้า

“เคาะประตู” หยูเหวินหยาออกค�าสั่งกับสาวใช้ด้วยน�้าเสียงขุ่นเคือง 

ความเดือดดาลที่สงบลงได้ในคราแรกถูกจุดขึ้นอีกครั้ง นางพยายามหลับตา

แล้วนบัหนึ่งถงึสบิในใจ หมายให้อารมณ์ที่คุกรุ่นภายในเบาบางลง

เซียงเซียงยกยิ้มในทันที ด้วยครานี้ได้ผล เมื่อประตูเล็กเปิดออกก็

ปรากฏคนในจวนจ�านวนมากยนืเรยีงราย อย่างน้อยคนในจวนกย็งัมาต้อนรบั

คุณหนูที่ประตูหลงั สาวใช้คดิอย่างชื่นมื่น แต่รอยยิ้มกต็้องหายไปเมื่อหนึ่งใน

คนที่ยนืเบื้องหน้าเอ่ยบางค�า

“มาผดิจวนหรอืไม่ ที่นี่คอืจวนแม่ทพัเหงิ ไม่มงีานมงคลใด เหตใุดเกี้ยว

เจ้าสาวจงึพยายามจะเข้าจวนนี้” เสยีงจากฮูหยนิใหญ่นามว่าชงิหนงิกล่าวชดั
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“ใช่! ท่านพี่กล่าวถูกต้อง น�าขบวนเกี้ยวเจ้าสาวกลบัไปซะ” ฮูหยนิรอง

นามว่าหว่านเอ๋อร์เอ่ยเสรมิ

สตรสีองนางยนืแอ่นกายอรชรดุจเจ้าที่หวงถิ่น ถ้อยค�าข่มเจ้าสาวดงัเสยี

จนหยเูหวนิหยาที่นั่งอยูใ่นเกี้ยวได้ยนิชดั นางหมดสิ้นความอดทนจงึดงึผ้าคลมุ

สแีดงออก เหลอืเพยีงผ้าที่ปิดบงัใบหน้าเว้นไว้เพยีงดวงตาให้มองเหน็ภาพเบื้อง

หน้าเท่านั้น ร่างหนาก้าวย่างออกมาจากเกี้ยวหลงัใหญ่

ยามนี้นางเห็นผู้คนที่ยืนเรียงรายอยู่ด้านหน้าอย่างชัดเจน และพอเดา

ได้ว่าใครมีอ�านาจมากที่สุดในสถานการณ์นี้ ทั้งเครื่องแต่งกายที่มีสีสันจับตา 

ทั้งเครื่องประดับศีรษะลงมาถึงต่างหูระย้า และหยกงามที่เหน็บพกข้างเอว 

ซ้ายขวาหลากหลายแบบ แสดงถงึความร�่ารวยของหญงิสาวสองนางที่แข่งกนั

แต่ง จนหยูเหวนิหยาอดยิ้มขนัในความอวดตวัของฮูหยนิทั้งสองไม่ได้

ร่างหนาย่อตวัเลก็น้อยเพื่อท�าความเคารพ คนสกุลเหงิได้เหน็หญงิชุด

แดงร่างใหญ่ที่ก้าวออกมาจากเกี้ยวมงคลกห็วาดผวา เผลอก้าวถอยหลงัแล้ว

เบือนหน้าหลบอย่างเดียดฉันท์ กริ่งเกรงรูปลักษณ์ที่ซ่อนอยู่ภายใต้ผ้าที่พัน

โพกปิดบงัใบหน้าไว้

“ข้าหยูเหวนิหยา มาที่นี่เพราะสญัญาระหว่างท่านแม่ทพัเหงิกบัท่านพ่อ

ของขา้ วา่สองสกลุจะเกี่ยวดองกนั ขอให้ทกุคนช่วยเปิดทางและน�าพาข้าไปยงั

เรอืนพกัด้วย”

สิ้นค�าของหยเูหวนิหยา ชงิหนงิกต็อบโต้ในทนัท ีจดหมายที่แนบตดิกบั

ขานกพริาบที่โบยบนิมาจากแดนไกลได้บอกเล่าเรื่องราวทกุอย่าง แต่นางหารบั

ได้ไม่ ด้วยกริ่งเกรงในความอปัลกัษณ์ของหยเูหวนิหยาจะท�าให้จวนแม่ทพัเกดิ

โชคร้าย นางจงึขดัขวางด้วยการแสร้งท�าเป็นไม่รู้ไม่เหน็

“ข้าไม่ได้รับแจ้งข่าวใดจากท่านพี่สักเพียงนิด เจ้าจะมาแอบอ้างเช่นนี้ 

คงไม่เหมาะนัก เพราะท่านพี่ของข้าไม่มีทางตาต�่าถึงขนาดเอาสตรีอัปลักษณ์

อย่างเจ้ามาท�าเมียหรอก หึๆ” ชิงหนิงพูดพลางหันไปหัวเราะต่อกระซิกกับ 

หว่านเอ๋อร์อย่างหยามเหยยีด
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ฝ่ามืออวบอูมของหยูเหวินหยาก�าชุดเจ้าสาวสีแดงแน่นจนขึ้นรอย ริม

ฝีปากบางภายใต้ผ้าคลมุขบเม้มด้วยความเจบ็ใจ ท้ายที่สดุนางกถู็กกลั่นแกล้ง

และไม่เป็นที่ต้อนรบัตามที่คาดการณ์ วญิญาณใหม่ที่ฟื้นคนืยิ่งสงสารเจ้าของ

ร่างคนก่อนที่เสยีชวีติไปยิ่งนกั แต่ยามนี้นางได้เป็นหยูเหวนิหยาผู้ต้องสาปแล้ว 

ดงันั้นเรื่องใดที่เกดิกบัร่างนี้จงึเป็นเรื่องของนางทั้งสิ้น

“แต่ข้ามหีน้าที่มาท�าตามสญัญา หากแม่ทพัเหงิกลบัมาทุกคนในจวนก็

จะรู้แจ้ง” หญงิสาวร่างหนากล่าวยนืยนั

“หากเจ้าดงึดนัเช่นนั้นกแ็ล้วแต่เจ้าเถอะ แต่ข้าคงให้เจ้าพกัที่จวนไม่ได้

หรอก ถ้าเจ้ายนืยนัจะรอสามข้ีากลบัมา กไ็ปนอนรอในเกี้ยวเจ้าสาวของเจ้า ฮ!ึ” 

ชงิหนงิเอ่ยอย่างไร้เยื่อใย

ในใจหยูเหวินหยาตระหนักได้ หากนางจะถอยกลับไปบ้านสกุลหยูใน

ดินแดนทางใต้ก็คงไม่ได้รับการต้อนรับ เพราะหยูเกาผู้เป็นบิดาได้ออกค�าสั่ง

ไว้ว่า หากกลบัไปจะตดัพ่อตดัลูก หญงิสาวจ�าได้ชดัเจนจากภาพความทรงจ�า

เก่าที่ร่างนี้ทิ้งไว้

“เช่นนั้นข้าจะรอ” ค�าของหยูเหวนิหยาท�าเอาสองฮูหยนิและคนในจวน

ตะลงึค้าง เพราะไม่คาดคดิว่าหญงิอปัลกัษณ์ตรงหน้าจะกลา้บอกวา่ขอรอทั้งที่

ถูกแกล้งขนาดนี้

กายมหึมาย่อตัวท�าความเคารพอีกครั้งแล้วกลับขึ้นไปบนเกี้ยวเจ้าสาว 

ฉับพลันประตูจวนก็ถูกปิดลง ทิ้งให้เจ้าสาวไร้เจ้าบ่าวและไร้ที่พึ่งพิง ถึงแม้ 

หญงิสาวจะอายุเพยีงสบิเจด็ปี แต่กฉ็ลาดเฉลยีวและมคีวามเป็นผู้ใหญ่พอตวั 

ด้วยต้องเข้าวงการและรับผิดชอบงานแสดงหลากหลายมาตั้งแต่อายุเจ็ดขวบ 

ดังนั้นจึงไม่อาจละทิ้งหน้าที่ที่บิดาของร่างนี้ย�้าบอก และด้วยสภาพแวดล้อม

ต่างภพ เลยไม่อาจกระท�าการใดสุ่มสี่สุ่มห้า

ขบวนเจ้าสาวย้ายเข้าไปพักในบ้านไม้หลังเล็กที่อยู่ด้านหลังจวนแม่ทัพ 

ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่ในระยะสายตาที่สามารถสังเกตความเคลื่อนไหวของคนใน

จวนได้ นางใช้เงนิจ�านวนมากที่น�ามาซื้อบ้านหลงันั้นต่อจากหญงิชรา จนหญงิ
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ผมขาวโพลนรบีโค้งค�านบัยิ้มรบัแล้วย้ายข้าวของออกไปอย่างเรว็รี่

ตั้งแต่วนันี้นางตั้งปณธิานกบัตนเองว่าจะตั้งหลกัปักฐานเพื่อรอการกลบั

มาจากชายแดนของเจ้าบ่าว ไม่ว่าอย่างไรนางจะเอาชนะสองฮูหยินที่พยายาม

กดีขวาง และเอาชนะชายใจเหี้ยมที่ทอดทิ้งนางอย่างไม่แยแส โดยการให้เขา

ออกมาเชิญนางเข้าจวนด้วยตัวเองให้ได้... ใจดวงน้อยเกิดประกายความคิด

แค้นหมายเอาชนะ

หยูเหวินหยาสลัดชุดเจ้าสาวแล้วผลัดเปลี่ยนด้วยผ้าสีเหลืองเนื้อด ี

สมกบัเป็นคณุหนจูากตระกลูร�่ารวย เพราะการรอคอยสามตีามค�าสั่งบดิาน่าจะ

ยาวนานเป็นแรมเดอืน คนแบกหามเกี้ยวและขบวนตดิตามอ�าลากลบัสกุลหยู

ไปแล้ว เหลอืเพยีงนาง เซยีงเซยีง และบ่าวรบัใช้อกีสามคนในบ้านหลงัเลก็ ยงั

ดทีี่บ้านไม้หลงันี้พอมหี้องหบัให้คุณหนูอย่างนางได้พกัเป็นส่วนตวั

ร่างหนานั่งลงบนพื้นห้อง หลงัตั้งตรง เชดิไหล่และใบหน้าเลก็น้อยสม

ดั่งกิริยาของคุณหนูตระกูลดัง จนสาวใช้สังเกตท่าทีของคุณหนูตนว่าเปลี่ยน

ไปอย่างชัดเจน แต่ก่อนนางเหมือนหมดอาลัยตายอยาก จับสิ่งใดทีก็ถอน

หายใจ ยิ่งให้ส่องคนัฉ่องยิ่งไม่ต้องพูดถงึ เพราะนางเกรงภาพที่สะท้อนกลบั

มาจนไม่คิดจะแตะต้องแม้เพียงนิด ในห้องหับจึงแทบจะไม่มีของสิ่งใดที่

สะท้อนภาพได้ประดบัห้องตามค�าสั่งคุณหนูสกัชิ้น

ทวา่ยามนี้สองมอืคุณหนขูองนางก�าลงันั่งจบัเลื่อนคนัฉ่องที่สั่งให้ซื้อให้

ตรงกบัใบหน้าตน นยัน์ตานางทอดมองไปยงัเงาสะท้อน เหน็ตุม่ไตอนัน่าสะพรงึ 

ปลายนิ้วนางเลื่อนลูบไล้หมายส�ารวจนับตุ่มหนองนั้น ทว่ามันเยอะจนนับไม่

ถ้วน นางจงึหลบัตาสงบใจที่ว้าวุ่น แล้วตดัสนิใจลุกขึ้นเดนิออกจากตวับ้านไป

“คุณหนูจะไปที่ไหนเจ้าคะ” เซยีงเซยีงรบีถามไถ่

“ข้าจะออกไปเดนิเล่นเสยีหน่อย อยู่แต่ในห้องมาสองวนัรู้สกึอดึอดัจะ

แย่แล้ว เซยีงเซยีง เจ้าไม่ต้องตามมา อยู่ที่นี่ช่วยเฝ้าข้าวของเถอะ”

ค�าตอบที่ว่าอยู่แต่ในห้องมาสองวันรู้สึกอึดอัดจะแย่แล้ว ท�าให้สาวใช้

แสนฉงน พฤตกิรรมคณุหนเูปลี่ยนไปจนนางสบัสน เพราะเมื่อก่อนคุณหนูเคย
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อยู่แต่ในห้อง ไม่ได้ออกไปเที่ยวที่ใด กอ็ยู่มาได้ถงึสบิเจด็ปี แต่ตอนนี้แค่สอง

วนัผ่านไป คณุหนกูลบับอกว่าอดึอดั และยงัขอไปเดนิเล่น ซึ่งไม่ใช่วสิยัคุณหนู

ที่นางรู้จกัสกันดิ

หยูเหวินหยาเดินทอดน่องไปเรื่อยๆ จนมาหยุดอยู่บนเนินเขาเขียว

ชอุ่ม บนนั้นมีต้นไม้สูงใหญ่หยั่งรากลึกแผ่กิ่งก้านเป็นแผงกว้าง ล�าต้นสีเข้ม 

บ่งบอกว่ายนืหยดัมานานหลายชั่วอายุคน เงาไม้ร่มรื่นชวนให้นางอดทอดกาย

พกัพงิองิแอบไม่ได้

ยามนี้ร่างหนาทิ้งตวั ทิ้งภาระ ทิ้งความเศร้าและความทุกข์จนหมดสิ้น 

นยัน์ตาใสค่อยๆ หรี่ลงจนกระทั่งปิดสนทิ นางผ่อนคลายจนเผลอหลบัใหลไป

ใต้ร่มเงาต้นไม้ใหญ่ ยามใบไม้ลูล่มเกดิเสยีงคล้ายเครื่องดนตรบีรรเลงขบักล่อม 

น�าพาให้หยูเหวนิหยาด�าดิ่งสู่ห้วงแห่งความฝัน

หญิงสาวเห็นอดีตกาลของเนินเขาลูกที่เหยียบย�่า แต่ตรงนั้นยังไม่มี

ต้นไม้ใหญ่ที่นางได้อิงแอบและพักพิง ทิวทัศน์โดยรอบมีเพียงป่าไม้และ

พฤกษชาตนิานาพรรณ ไร้ซึ่งบ้านเรอืนและถนนหนทาง ช่างสวยจบัตาและหอม

ชื่นใจเสยีจนพาให้เคลบิเคลิ้ม

นางนอนทอดกายแผ่บนพื้นหญ้า สายตามองท้องฟ้ากวา้ง ใบหน้าเอยีง

ไปด้านข้างจ้องมองร่างสงูใหญ่ที่นอนนิ่งอยูเ่คยีงกนั นยัน์ตาหวานสะท้อนภาพ

ใบหน้าคมคาย ดวงตาสีนิลด�าขลับของเขาจ้องมายังเธออย่างอ่อนโยน คิ้ว 

ดกด�าเรยีงตวัได้รูป จมูกโด่งเป็นสนั รบักบัรมิฝีปากหยกังามราวกบัเทพบุตร

ในฝัน ใบหน้านั้นแย้มยิ้มละมุนจนเธอรับรู้ได้ถึงกลิ่นอายแห่งความรักที่ฟุ้ง

ตลบรอบร่างทั้งสอง

ฉบัพลนัร่างสงูใหญ่กเ็ท้าศอกแกร่งเพื่อค�้ายนักาย เขาเอี้ยวตวัขนาบเธอ

ที่นอนเคยีงข้าง ฝ่ามอืใหญ่เอื้อมไปจบัลูบเส้นผมสดี�าสลวยอย่างรกัใคร่ สร้าง

ความรู้สึกอบอุ่นละมุนละไมแผ่ซ่านมายังร่างเล็ก ดวงตาทั้งสองจับจ้องกัน

ราวกบัต้องมนตร์เสน่ห์แห่งรกัของอกีฝ่าย
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“ขา้รกัเจา้เหลอืเกนิอี้หลนิ นางฟ้าของข้า” เสยีงทุ้มนุม่สะท้อนก้องในใจ

ของหญงิสาว รมิฝีปากหยกัเรยีวสมัผสัหน้าผากมนอย่างทะนถุนอม หวัใจดวง

น้อยพลนัเต้นแรงตอบรบัรกัชายผู้นั้น

และแล้วหยูเหวินหยาก็ตื่นจากความฝันขึ้นมาด้วยความฉงน สมอง

น้อยตรึกตรองภาพที่ยังตรึงตรา หัวใจดวงเล็กทบทวนความรู้สึกที่ยังตรึงใจ 

ตอนนี้ความรักความอบอุ่นที่อบอวลในฝันยังไม่เลือนหาย ทั้งใบหน้า ทั้งน�้า

เสยีง และสมัผสัจากชายผู้นั้นยงัท�าให้ใจเต้นระส�่า

หยเูหวนิหยากลบัมาจากเนนิเขา แต่กย็งัคงเฝ้าคดิถงึความฝันเมื่อครู่ 

‘อี้หลนิคอืใคร ท�าไมใจข้าต้องเต้นแรง’ มอืหนายกขึ้นทาบอกด้านซ้าย ความ

รูส้กึคุน้เคยกบัชายในฝันยงัหลงเหลอืและแจ่มชดั ทั้งที่นางจ�าได้วา่ไม่เคยรูจ้กั

เขามาก่อนอย่างแน่นอน

“หรอืจะเป็นความทรงจ�าของร่างเก่าอกีนะ” หญงิสาวพดูงมึง�ากบัตนเอง

จงัหวะนั้นสาวใช้คนสนทิกเ็ดนิมายนืเคยีงข้าง มอืเลก็จบัหวขีึ้นสางผม

นุ่มสลวยของเจ้านายอย่างแผ่วเบา เส้นผมสดี�าเลก็เรยีงตวัขึ้นเงาดุจแพรไหม 

วบัวาวจนเซยีงเซยีงที่จ้องมองมอิาจละสายตา

“เซียงเซียง! แต่ก่อนข้าเคยฝันบ่อยหรือไม่ แบบว่าฝันเห็นนั่นเห็นนี่

เสมอืนตวัเองเป็นคนอื่นน่ะ” หยเูหวนิหยากลดักลุม้จนตดัสนิใจถามคนสนทิที่

อาจจะพอรู้ แต่สาวใช้ร่างเลก็กลบัส่ายหน้า

“ไม่เจ้าค่ะ! คุณหนูนอนหลบัง่าย หลบัสนทิ ทั้งยงัชอบนอนหลบัตอน

กลางวนัอกีด้วย อ้อ! เคยมอียูค่รั้งหนึ่งที่คณุหนฝัูนเจ้าค่ะ ตอนนั้นคุณหนูบอก

ว่าฝันร้าย เหน็ตวัเองเดนิอยูใ่นนรก บ่าวจ�าได้ว่ามเีพยีงครั้งนั้นครั้งเดยีวเจ้าค่ะ 

เพราะตอนนั้นคุณหนูมไีข้สูง น่าจะเป็นสาเหตุให้คุณหนูฝันเจ้าค่ะ”

หญงิสาวตรกึตรองในความที่ได้รบั แต่น่าแปลกที่ปกตติอนอยูภ่พก่อน

ตนก็นอนหลับง่าย และแทบจะไม่ฝันใดๆ เลย แต่มาภพนี้กลับฝันเสมือน 

ตวัเองเป็นอกีคน และความรู้สกึกล็กึล�้าราวกบัไม่ใช่ความฝันธรรมดา
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“เหน็นรก! แค่นี้หรอื...” นางยงัคงสงสยั

สาวใช้พยายามครุ่นคดิต่อ ดวงตาเลก็กลอกมองบนเพื่อทบทวนความ

หลงั

“ออื... อ้อ! ตอนนั้นคุณหนูเล่าว่าเหน็ตวัเองเดนิอยู่ในนรก ก�าลงัเดนิ

ตามท่านยมทูตผู้ควบคุมวญิญาณไปเกดิใหม่ แล้วบงัเอญิเดนิไปชนหญงิสาว

อกีคนเจ้าค่ะ ตอนนั้นบ่าวยงัข�าคุณหนูที่ฝันเป็นตุเป็นตะ จนคุณหนูงอนบ่าว

เจ้าค่ะ” เซยีงเซยีงพูดไปพลางข�าไปพลาง ด้วยนกึถงึเรื่องราวเมื่อนานมาแล้ว

สิ้นค�าของสาวใช้ หญงิสาวพลนัใจกระตกุวบู นรก! เดนิชนกบัหญงิสาว

อีกคน! ตนก็เคยฝันเช่นนี้ เพียงแต่ไม่ได้ใส่ใจ คิดว่าเป็นเพียงการละเมอ

จินตนาการไปเท่านั้นเอง ทว่าตอนนี้ที่เพิ่งรู้ว่าวิญญาณเก่าของหยูเหวินหยาก็

เคยฝันเฉกเช่นเดยีวกนั ช่างเป็นเรื่องบงัเอญิจนน่าสะพรงึ กลายเป็นตลกร้าย

ที่ข�าไม่ออกไปเสยีแล้ว

“คุณหนู ถงึเวลากนิข้าวแล้วเจ้าค่ะ” เซยีงเซยีงรบีชวนคุณหนูตนด้วย

เห็นว่าเย็นมากแล้ว นางให้บ่าวรับใช้ที่เหลือตระเตรียมข้าวปลาอาหารอย่างดี

ตามความคุน้เคย ทว่าเมื่อหยเูหวนิหยาเหน็อาหารบนโต๊ะกส่็ายหน้า เพราะตรง

หน้ามทีั้งขาหมู ไก่ต้ม หมูสามชั้นผดั เป็ดย่าง และอกีมากมายละลานตายิ่ง

“คุณหนูเป็นอะไรเจ้าคะ ของชอบของคุณหนูทั้งนั้นเลยนะเจ้าคะ” 

ใบหน้าสาวใช้แสดงความสงสยัใคร่รู้

“ต่อไปนี้เปลี่ยนอาหารตามที่ข้าสั่ง เอาพวกผักและเนื้อปลาเล็กน้อย 

กพ็อ”

ร่างหนาวางตะเกยีบ แม้ตอนนี้จะหวิปานไส้จะขาด แต่กต็ั้งปณธิานว่า

จะเปลี่ยนแปลง ศกึครั้งนี้มอีนาคตที่เหลอืเป็นเดมิพนั

นางจะเรียกคืนชีวิตใหม่ให้หยูเหวินหยาคนเดิม จะไม่ยอมถูกเหยียบ

ย�่าจากฮูหยนิทั้งสองและสามใีจร้ายอกี พอกนัทกีบัการสิ้นหวงัและค�าดูแคลน 

หากพยายามแล้วร่างนี้ยงัไม่ดเูป็นผูเ้ป็นคนขึ้นมา นางกจ็ะยอมจ�านนต่อค�าสาป

ฟ้า... หญงิสาวคดิเช่นนั้น
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“คุณหนูไม่สบายหรอืเจ้าคะ” สาวใช้ยงัถามต่อด้วยความห่วงใย

ทว่าหยูเหวนิหยากลบัส่ายหน้า ภพก่อนนางต้องจ�ากดัอาหารเพราะต้อง

รักษารูปร่างตลอด หากปล่อยตัวสักนิดงานแสดงก็คงหลุดลอย เรื่องเช่นนี้ 

จงึเป็นความเคยชนิไปเสยีแล้ว

เซยีงเซยีงยกมอืขึ้นเกาศรีษะด้วยความงุนงง แค่ความจ�าเสื่อมกไ็ม่น่า

จะถงึขนาดท�าให้ลมือาหารที่เคยโปรดปราน... นางคดิเช่นนั้นแต่กย็อมท�าตาม

ที่คุณหนูที่รกัสั่งการ

การรอคอยเหงิเจี้ยงช่างยาวนาน ระหว่างนั้นหยเูหวนิหยากห็าอะไรท�า

เพื่อคลายความเบื่อหน่าย ติดก็เพียงแต่ว่ารูปลักษณ์นางไม่เหมาะจะออกไป

พบปะผู้ใด นางจงึได้แต่อ่านหนงัสอืบ้าง ออกก�าลงักายบ้าง หาวธิปีระทนิผวิ

บ้าง จนเวลาล่วงเลยมาร่วมเดอืน แต่กย็งัไร้เงาของสามี

ทุกวนัคนของฮูหยนิใหญ่กบัฮูหยนิรองจะแอบมาระรานหยูเหวนิหยาที่

ตั้งหลกัรอคอยอยู่ใกล้ประตูหลงัจวนเหงิ เศษอาหารที่ปกตติ้องน�าไปเลี้ยงหมู 

แต่ด้วยค�าสั่งนายหญงิทั้งสองจงึน�ามาราดหน้าบ้านหลงัเลก็ที่หยูเหวนิหยาอาศยั

อยู่ทกุวนั แต่นางกจ็�าทน บอกให้ข้ารบัใช้ล้างออกจนเป็นกจิวตัร เพราะไม่อยาก

มเีรื่องมรีาวตั้งแต่ยงัไม่ได้เข้าจวน สิ่งใดทนได้นางกจ็ะทน สิ่งใดที่ทนไม่ได้นาง

กจ็�าต้องทนเช่นกนั รอคอยสกัวนัเมื่อถงึคราวที่นางจะพลกิคนื

หยูเหวินหยาท�าเช่นเคยเหมือนทุกวัน นางทิ้งร่างลงบนพื้นเบื้องหน้า 

คนัฉ่องบานโปรด นยัน์ตาใสพนิจิมองใบหน้าและรูปร่าง เฝ้าสงัเกตวา่สิ่งที่นาง

พยายามท�ามาร่วมเดอืนช่วยเปลี่ยนแปลงอะไรได้หรอืไม่

“คุณหนู! รูปร่างคุณหนูซูบผอมลงไปมากเลยเจ้าค่ะ เสื้อผ้ากห็ลวมจน

ไม่ได้รูป ส่วนตุ่มหนองบนใบหน้าก็แห้งและเริ่มตกสะเก็ดหลุดลอกแล้ว ถ้า

เป็นเช่นนี้ต่อไปคุณหนูต้องงดงามกว่าฮูหยินทั้งสองแน่เจ้าค่ะ” เซียงเซียง

ชมเปาะ นางฉกียิ้มกว้างจนแทบจะหุบไม่ได้

ภายในใจของสาวใช้คนสนิทยังเคลือบแคลงอยู่ลึกๆ เพราะวันวานที่ 
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ผันผ่าน มีหมอมากมายถูกเชื้อเชิญมารักษาตุ่มหนองบนใบหน้าของคุณหนู

ตั้งแต่ยงัเยาว์ แต่อาการกไ็ม่ดขีึ้นเลย ทุกคนจงึกล่าวกนัไปปากต่อปากว่าต้อง

เป็นค�าสาปจากฟ้า พานเรียกขานคุณหนูหยูเหวินหยาของตนว่าคุณหนูผู้ต้อง

สาป

แต่มาตอนนี้ตุม่หนองเริ่มหายอย่างน่าประหลาด ทั้งที่คุณหนูกไ็ม่ได้รบั

การรักษาใดแท้ๆ ทว่านางก็ยินดีจากใจจริงที่คุณหนูที่รักมีอาการดีขึ้น ด้าน 

หยูเหวนิหยาเหน็เงาที่สะท้อนกลบัพลนัมคีวามหวงั นางกไ็ม่รูว่้าเหตใุดรปูลกัษณ์

ของนางถงึดขีึ้นจนผดิหผูดิตาเช่นนี้ แต่นางกจ็ะพยายามต่อ ด้วยได้ตั้งปณธิาน

เอาไว้แล้ว

หญงิสาวคลมุกายด้วยชดุที่ยดันุน่ไว้ด้านในจนร่างดูหนาเทอะทะเหมอืน

แต่ก่อน ผ้าคลมุถกูทดัหจูากซ้ายไปขวาพาดปิดใบหน้ากลมที่เริ่มเรยีวและเรยีบ

เนยีนขึ้นก่อนออกจากบ้าน

“คณุหนคูลมุกายหนาเตอะด้วยเหตใุดเจ้าคะ ทั้งยงัปิดบงัใบหน้าอกี ถงึ

จะยงัไม่หายสนทิแต่กไ็ม่จ�าเป็นต้องใช้ผ้าปิดคลมุแลว้นี่เจา้คะ” เซยีงเซยีงถาม

อย่างสงสยั

“ข้าไม่อยากให้ใครมาว่าข้าซูบผอมเพราะตรอมใจหรอกนะ โดยเฉพาะ

นายหญงิในจวนตรงข้าม และที่ปิดหน้ากแ็ค่ยงัไม่ถงึเวลาที่จะเปิดเผยเท่านั้น

เอง” หยูเหวนิหยาตอบชดัเจน สาวใช้พลนัยิ้มรบั นางน้อมท�าตามบญัชาคุณ

หนูทุกอย่าง

ทั้งสองมาเดนิตลาดเป็นครั้งแรก หยเูหวนิหยาอดึอดักบัการเกบ็ตวัมา

แสนนาน จงึอยากมาเปิดหเูปิดตาดตูลาดโบราณในอดตีเสยีหน่อย ว่าแตกต่าง

จากภพปัจจุบนัเพยีงใด นยัน์ตาหวานทอดมองโดยรอบอย่างตื่นตาตื่นใจ แม้

จะไม่มขีองที่สร้างด้วยเทคโนโลยลี�้าสมยั แต่สิ่งของเครื่องใช้กง็ดงามประณตี

ด้วยฝีมอืแท้จรงิของช่างที่สรรค์สร้าง

“เซยีงเซยีง ข้าอยากได้เสื้อผ้า เครื่องประดบั และเครื่องหอมใหม่” เสยีง
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ใสเอ่ยบอกอย่างเบกิบาน นี่เป็นความสุขครั้งแรกตั้งแต่ได้มาอยู่ในภพโบราณ

แห่งนี้

“นั่นใช่คณุหนตู้องสาปแห่งสกลุหยหูรอืไม่ ดสู!ิ ร่างกายอ้วนใหญ่ มผ้ีา

ปิดหน้าที่ซ่อนความอปัลกัษณ์ ต้องใช่แน่ๆ” เสยีงชาวบ้านซุบซบินนิทาดงัจน

เข้าหูหยูเหวนิหยากบัเซยีงเซยีง

“คุณหนู! บ่าวจะไปจัดการคนปากมากพวกนั้นเองเจ้าค่ะ” สาวใช้พูด

อย่างเดอืดดาลแทนเจ้านาย ทว่าหยูเหวนิหยากลบัฉุดรั้งเอาไว้

“อย่าเลย คนมปีากกพู็ดกนัไป หากใส่ใจทกุค�าชวีติกน่็าเบื่อแย่” เสยีงใส

บอกอย่างสุขุม นางเคยชนิกบัการเป็นขี้ปากชาวบ้านเสยีแล้ว

“คุณหนูของบ่าวโตขึ้นมากเลยเจ้าค่ะ ถ้าเป็นเมื่อก่อนจะต้องเก็บตัว 

ร้องห่มร้องไห้ไปแล้ว” สาวใช้ยิ้มอย่างภูมใิจ

ข้าวของเครื่องใช้จ�านวนมากถกูกว้านซื้อตามความต้องการของหยเูหวนิ-

หยา ต่อไปถ้าเข้าจวน นางเกรงว่าคงจะหาโอกาสออกมาข้างนอกยากขึ้น

หญิงสาวเลือกสีผ้าอย่างน�าสมัย ทั้งสีสันและรูปแบบงามต้องตาจน 

เซยีงเซยีงตะลงึในความสามารถ นี่น่ะหรอืคณุหนทูี่ไม่เคยออกมาชมความงาม

ภายนอก

นอกจากชดุแต่งกายแล้ว นางยงัซื้อเครื่องแป้งและเครื่องประดบั สายตา

เฉียบแหลมเลือกได้อย่างช�านาญ เครื่องหอมหลากกลิ่นถูกซื้อน�ากลับมา

ดัดแปลง ผสมเข้ากันเพื่อสร้างกลิ่นใหม่ที่เป็นเอกลักษณ์ของนางเอง กลวิธี

สยบสามใีจน�้าแขง็เริ่มต้นอย่างแยบยล

สองเดอืนที่หยเูหวนิหยากลายเป็นเจ้าสาวม่ายไร้สาม ี นางมกัจะปลกี

ตัวไปที่เนินเขาลูกนั้นทุกสองหรือสามวัน ร่างกายที่ตอนนี้เล็กอรชรทว่าถูก

ปกปิดด้วยชดุหนาอ�าพรางนั่งลงพงิล�าต้นสงูใหญ่ของต้นไม้แกร่ง ใบหน้าหวาน

ใต้ผ้าคลุมค่อยๆ เคลื่อนเปลอืกตาปิดลงช้าๆ ยามลมโชย แขนเลก็ทิ้งลงข้าง

ล�าตวั ขาเหยยีดตรง
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ทุกครั้งที่ท�าเช่นนี้นางจะรู้สึกผ่อนคลายจากทุกสิ่ง จนเผลอปล่อยใจ

หลบัใหลเสยีทกุครา และในยามที่เข้าสูห้่วงนทิรา จะฝันถงึชายคนเดมิซ�้าๆ แต่

เรื่องราวกลบัแปรเปลี่ยนไป

บางครั้งฝันว่านางกับชายผู้นั้นเกิดเป็นผีเสื้อโบยบินเคียงคู่ท่ามกลาง 

ทุ่งดอกไม้กว้าง

บางครั้งฝันว่านางกับชายปริศนานั่งหย่อนขาสองข้าง ร่างอิงแอบกัน 

ริมล�าธาร ศีรษะเล็กของนางอิงซบบ่าก�าย�า นัยน์ตาทั้งคู่จับจ้องไปยังท้องฟ้า 

ท่ามกลางอาทติย์อสัดงสาดแสงสทีองอ�าไพ

“ข้ารกัเจ้า” เสยีงนุ่มพร�่าบอกรกัจนกระทั่งนางตื่น

และในฝันหนึ่ง นางเห็นว่าตัวเองเกิดเป็นกระต่ายน้อยขนขาวปุกปุย 

ส่วนชายที่คุ้นเคยนั้นเกดิเป็นราชสหี์ตวัใหญ่ยกัษ์ เป็นธรรมดาที่สรรพสตัว์จะ

ต้องมวีถิขีองตวัเอง แต่ราชสหี์ตวันี้กลบัหลงรกัเจ้ากระต่ายน้อย มนัยอมอด

เนื้อและกดักนิแต่ผกัหญ้า เพื่อแสดงความรกัอนับรสิุทธิ์จนกระทั่งตวัตาย

“ถงึข้าตาย วญิญาณข้ากย็งัรกัเจ้า” ประโยคสดุท้ายก่อนราชสห์ีจะสิ้นลม 

มนัยงัคงยนืยนัในรกัมั่นคงไม่เปลี่ยนแปลง ด้านกระต่ายน้อยเมื่อประจกัษ์ใน

รักแท้ก็ตรอมใจ พลันหลั่งน�้าตาใสจนกลายเป็นสีเลือด มินานร่างขาวก็

มอดม้วยดบัสิ้นลมหายใจตาม

ในความฝันอบอวลไปด้วยความรักที่ท่วมท้น หยูเหวินหยาทั้งอิ่มเอม

ทั้งซาบซึ้งตราตรงึใจ ทุกเรื่องราวที่ได้รบัจากความฝันท�าให้ใจนางกระตุกเต้น

แรงทุกครั้ง วันนี้จึงหมายมั่นอยากมาอิงแอบใต้เงาไม้ใหญ่เพื่อพบพานกับ 

ชายในความฝันอกีสกัครา

ยามนี้หญิงสาวหลับใหลอีกครั้ง จิตวิญญาณด�าดิ่งลงลึกจนเห็นภาพ

เนนิเขาที่คุ้นเคย มนัคอืเนนิเดยีวกบัที่นางพกัพงิอย่างแน่นอน... นางมั่นใจ

เบื้องหน้าคอืชายคนเดมิที่เฝ้าถวลิหา เขายื่นมอืใหญ่และสากเลก็น้อย

มากุมมือนางที่เรียวเล็กและนุ่มนิ่ม สัมผัสจากสองมือต่างแผ่ไออุ่นแห่งรัก

ถ่ายทอดสู่อกีมอืที่เกาะกุมกนั
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ณ ตอนนี้ทั้งสองช่วยกันสรรค์สร้างพยานรัก ต้นกล้าสวรรค์ถูกปลูก

กลบด้วยพื้นดนิอนัอุดม สายลมเอื่อยที่พดัผ่านท�าให้ต้นไม้นี้ยิ่งร่มรื่น ใบหน้า

คมพลันคลี่ยิ้มส่งกลับมาให้หญิงสาวอันเป็นที่รัก ในขณะที่มือทั้งสองยัง

ถ่ายทอดความรู้สกึ

“รกัเราจะหล่อเลี้ยงต้นไม้เลก็จนโตเป็นไม้ใหญ่ แม้ไร้น�้า แม้ไร้แสง ก็

หาได้เหี่ยวเฉาไม่ แต่ถ้าวนัใดที่เราสองหรอืแม้เพยีงใครหนึ่งคนหมดสิ้นในรกั 

ตัดเยื่อใยแล้วไซร้ ไม้สวรรค์จะเหี่ยวเฉาและมลายสิ้น” เจ้าของพฤกษาเอ่ย

พร้อมรอยยิ้ม

นัยน์ตาคมทอประกายหวานละมุน “ขอไม้นี้เป็นสักขี อีกพันปีรักข้า 

จะเตบิใหญ่” เสยีงทุ้มร�าพงึร�าพนับอก

กรุน่กลิ่นอายรกัจากชายตรงหน้าช่างหวานจบัใจ เสยีงใสจงึเอ่ยตอบรบั 

“ขอไม้นี้เป็นสกัขพียาน อกีพนัปีรกัข้าไม่แปรผนั”

สิ้นค�ากล่าวหยูเหวินหยาก็รู้สึกตัวตื่นขึ้นในทันที หัวใจนางเต้นถี่แรง

ราวกบัจะทะลอุอกมานอกอก ความสขุที่ได้รบัตรงึใจจนนางไม่อยากตื่นอกีเลย

ใบหน้าหวานแหงนมองไม้ใหญ่ นางไตร่ตรองหาเหตุผลที่ฝันบ่อยครั้ง 

แล้วเชื่อว่าต้นไม้นี้คอืสาเหตทุี่ท�าให้เกดิความฝันอย่างแน่นอน ดวงจติสองดวง

คงรกักนัมาก ถงึขนาดตายกย็งัหลงเหลอืความผูกพนัไว้... นางคดิเช่นนั้น

เมื่อวนัแห่งการรอคอยมาถงึ หยเูหวนิหยากเ็ตรยีมตวัยา้ยเข้าจวนเหงิ 

ประตูเมืองเปิดกว้างต้อนรับกองทหารหาญ เสียงฝีเท้าม้าที่เหยียบพื้นท�าให้

ผูค้นที่รายล้อมรอต้อนรบัจติใจฮกึเหมิ บดันี้ขบวนสง่าแห่กลบัมาอย่างภาคภมู ิ

ธงสนี�้าเงนิประทบัตวัอกัษร ‘เหงิ’ โบกสะบดัพลิ้ว เบื้องหน้าน�าด้วยม้าสดี�าตวั

ใหญ่ที่มรี่างสูงในชุดเกราะแสนองอาจ

หลงัจากเข้าเฝ้าองค์ฮ่องเต้ ขบวนกองทหารของสกุลเหงิกเ็คลื่อนมาเบื้อง

หน้าจวน ที่เวลานี้ละลานตาไปด้วยคนในตระกูล ทั้งฮูหยินใหญ่ ฮูหยินรอง 

พ่อบ้าน และบ่าวรบัใช้ รายล้อมรอรบันายใหญ่อย่างชื่นมื่น เหงิเจี้ยงยั้งม้า กาย
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ใหญ่ทิ้งตวัลงมาเบื้องล่าง ทุกคนพลนัย่อกายท�าความเคารพ

“ท่านพี่! ข้าดใีจเหลอืเกนิที่ท่านพี่กลบัมาเสยีท”ี

“ใช่ๆ ท่านพี่ไปรบถงึห้าปี ข้าคดิถงึเหลอืเกนิ”

ภรรยาทั้งสองรบีแย่งกนัประจบสามทีี่ห่างไปนาน

ทั้งคู่แต่งเข้าด้วยวธิคีลุมถุงชน แต่ชงิหนงิแต่งก่อนครึ่งปี หว่านเอ๋อร์ก็

ถกูส่งให้แต่งตามหลงั ทว่าหลงัจากนั้นเพยีงสามเดอืนเหงิเจี้ยงในวยัเพยีงยี่สบิ

ปีกไ็ด้รบัมอบหมายให้ขึ้นเป็นแม่ทพัใหญ่แทนบดิาที่ป่วยกะทนัหนั

แต่ประสบการณ์ที่ติดตามบิดาออกรบตั้งแต่อายุสิบสามปี ก็ท�าให้เขา

มากด้วยความสามารถทางการศึก เสียเพียงอย่างเดียวคือนิสัยที่เย็นชาและ

หยาบกระด้าง จนเสมอืนเป็นคนไร้หวัใจ

เหงิเจี้ยงนั่งลงบนเก้าอี้ที่สลกัลวดลายพยคัฆ์ที่ตั้งตระหง่านอยู่ในระดบั

ที่ยกสูงกว่าพื้นโถงรบัแขก เบื้องหลงัมฉีากสลกัลายพร้อมอกัษรตวัใหญ่แสน

ประณตีเขยีนค�าว่า ‘เหงิ’

แขนขาของเขาเรยีวยาว ผมสดี�าสนทิรวบขมวดเป็นมวยไว้กลางศรีษะ 

ขับผิวขาวที่คล�้าแดดจากการกร�าศึกให้ยิ่งมีเสน่ห์ จมูกโด่งเป็นสันรับกับริม

ฝีปากหยักได้รูป ชวนให้หญิงสาวเคลิบเคลิ้ม แต่นัยน์ตาสีนิลกลับฉายแวว 

เยน็ชา เพยีงแค่ปรายตามองกท็�าให้รู้สกึถงึความกดดนั

สองฮูหยนิรบีรายงานความสงบร่มเยน็ของจวนเหงิให้สามไีด้รบัรู้ นาง

กล่าวในเรื่องดีที่ท�าเอาเจ้าบ้านที่เพิ่งกลับมาเบาใจ คิดว่าอย่างน้อยภรรยา 

ทั้งสองกด็ูแลจวนได้

จวนเหิงแห่งนี้ถูกสร้างแยกออกมาจากจวนใหญ่ ที่มีบิดากับมารดา 

รวมถงึพี่น้องที่ยงัไม่ได้แต่งงานของเหงิเจี้ยงอาศยัอยู ่ถงึแม้จวนนี้จะไม่ใช่จวน

หลกัของตระกูล ทว่าอาณาบรเิวณพื้นที่ช่างกว้างขวาง และตวัเรอืนที่สร้างแยก

เปน็หลายหลงัพร้อมกบัการตกแต่งภายในที่บรรจงสร้างอย่างยิ่งใหญ่กวา่จวน

หลกั โดยให้ลกูคนโตเหงิเจี้ยงดแูลต่อ บ่าวรบัใช้และทหารในสงักดัสกุลเหงิจงึ

ถูกแบ่งมาอยู่ใต้อาณตัขิองคุณชายใหญ่ของตระกูลเป็นส่วนมาก
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“นางมาหรอืยงั” เสยีงเข้มเอ่ยถามชวิหู กุนซอืคนสนทิ ร่างสูงใหญ่ทว่า

เปน็รองเหงิเจี้ยงโน้มตวัลงบอกความต่อเจ้านายที่เคารพว่าไร้วี่แววของคณุหนู

สกุลหยู

ด้านชงิหนงิกบัหว่านเอ๋อร์ได้ยนิค�าสนทนาถงึสตรอีปัลกัษณ์ที่ตนขบัไล่

กถ็งึกบัตกใจ เพราะพวกนางลมืไปเสยีสนทิว่าสามเีคยสั่งให้รบัหญงิสาวอกีคน

เข้าจวน ใบหน้าขาวฉายแววสตรมีากเล่ห์กระตกุหวัคิ้วเลก็น้อย รมิฝีปากสแีดง

สดเม้มเข้าหากนัราวกบัขบคดิบางสิ่ง

“ทา่นพี่! ทั้งหมดเพราะข้าไม่ดเีอง ความจรงิคณุหนหูยไูด้เดนิทางมาถงึ

จวนเหงินานแล้ว ข้าได้น�าพาคนทั้งตระกลูไปยนืรอต้อนรบัตั้งแต่หน้าจวนอย่าง

เอิกเกริก แต่คุณหนูหยูกลับไม่พึงพอใจและอาละวาดยกใหญ่เพียงเพราะไม่

พบท่านพี่ ก่อนนางจะจากไป ได้ลั่นวาจาว่าหากท่านพี่ไม่ไปเชิญนางอย่าง

อ่อนน้อมด้วยตัวเองแล้วไซร้ นางจะไม่มีวันยอมมาเหยียบจวนเหิงอย่างเด็ด

ขาด”

สิ้นค�าของฮูหยนิใหญ่ คิ้วเข้มพลนัขมวดชนกนั นยัน์ตาสนีลิที่ดูเยน็ชา

ในคราแรกทอประกายวาวด้วยความโกรธจนทกุคนเหน็ได้ชดั นางช่างกล้าโอหงั

ยื่นค�าต่อรองกบัเขาที่เป็นเจ้าของจวนเหงิ เป็นสามใีนนามของนาง และเป็นถงึ

แม่ทัพใหญ่ของแผ่นดิน แค่ให้เข้ามาเป็นคนสกุลเหิงก็ดีเกินไปส�าหรับนางที่

อปัลกัษณ์และมคี�าสาปตดิตวัแล้ว

ปัง!

เหงิเจี้ยงบนัดาลโทสะ ทุบฝ่ามอืใหญ่ลงบนโต๊ะที่วางถ้วยน�้าชาเสยีงดงั

สนั่น

“ปล่อยนาง” ร่างสูงลั่นค�าด้วยโทสะ เขาไม่มทีางยอมนบนอบลดตวัลง

ไปเชื้อเชญิสตรทีี่จะเข้ามาเป็นอนุภรรยาใต้อาณตัเิขาเป็นแน่

ชวิหูได้ยนิดงันั้นกพ็ลนักลุ้มใจ นี่เขาคดิถูกหรอืไม่ที่วางแผนปรองดอง 

หมายให้นายของตนมอี�านาจมากขึ้น เพราะตอนนี้เหมอืนจะไม่เป็นไปตามที่คดิ

เสยีแล้ว
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สองฮูหยนิหลุบตาลงต�่าและช�าเลอืงมองกนัเลก็น้อยอย่างรู้ความ นี่คอื

สิ่งที่พวกนางต้องการ บ้านที่น้อยภรรยาและไร้ตวัเสนยีด โดยมพีวกนางเป็น

ใหญ่ที่สุดรองจากสามคีอืสิ่งที่พงึปรารถนา

หยูเหวินหยาหยิบชุดสีแดงมงคลมาสวมอีกครา ด้วยหมายว่าเมื่อ 

เหงิเจี้ยงมาถงึคงไม่นิ่งดูดาย อย่างน้อยคงมมีารยาทมารบันางเข้าจวนตามค�า

ที่ได้รับปากบิดาไว้เป็นแน่ ทว่านางสวมชุดเจ้าสาวนั่งคอยอยู่หน้าบ้านไม้หลัง

เล็กอย่างสะดุดตา ทันทีที่รู้ข่าวในยามตะวันขึ้นจนกระทั่งดวงอาทิตย์เคลื่อน

ลบัดบัแสง แต่กย็งัไร้วี่แววเจ้าบ่าวใจทมฬิผู้นั้น

“คุณหนู! ฮือๆ เลิกรอเถิดเจ้าค่ะ พอทีกับชายไร้ใจผู้นั้น เขาหยาม 

คณุหน ูหยามนายท่าน หยามสกลุหยมูาหลายครั้งแล้วนะเจ้าคะ ฮอืๆ คนอะไร

ใจร้ายยิ่ง กลบับ้านเราเถดิเจ้าค่ะ”

เซียงเซียงร�่าไห้แทนเจ้านายที่รัก นางเห็นคุณหนูทนทุกข์มาทั้งชีวิตไม่

พอ ยงัต้องมาเหน็คุณหนูพยายามฆ่าตวัตายจนกระทั่งความจ�าเสื่อมอกี ไหน

จะตอ้งมารบัรูเ้รื่องงานแต่งที่ถกูยกเลกิเพราะไร้เจา้บ่าว จนสดุท้ายคณุหนตู้อง

ร่อนเร่จากดินแดนทางใต้มายังแดนเหนือเพื่อขายตัวเองเข้าบ้านสามี แต่ก็ยัง

ไม่ได้รบัการต้อนรบัจากคนในจวน อกีทั้งผู้คนที่นี่ยงัคอยกลั่นแกล้งตลอดมา 

ยิ่งคดินางกย็ิ่งเดอืดดาลแทนคุณหนู จนอยากจะจุดไฟเผาจวนเหงิให้มอดสิ้น

“รอต่อไป” เสยีงเลก็สั่นนดิๆ ภายใต้ผ้าคลมุหน้าสแีดงมงคลเริ่มมนี�้าตา

ซึมด้วยความย่อท้อที่เข้ากัดกร่อนหัวใจ หลายครั้งที่นางอดทนท�าใจเข้มแข็ง 

หวงัข้ามผ่านชะตาฟ้าที่แสนโหดร้าย แต่ยามนี้นางเหมอืนล้มลงอกีครั้งด้วยการ

ถูกมองข้ามจากเหงิเจี้ยง!



สาม

ภายในห้องอกัษรของจวนเหงิ แสงเทยีนจากโคมไฟส่องสว่าง ร่างใหญ่

ยกต�าราเล่มส�าคญัขึ้นอ่านเนื้อความในนั้นอย่างตั้งใจ จงัหวะนั้นเองที่ชวิหูเปิด

ประตูเข้ามาเพื่อรายงานความแก่เจ้านาย

“ท่านแม่ทพั” ชวิหูเอ่ยทกั

“ที่นี่ไม่ใช่สนามรบ!” เสียงใหญ่ตักเตือน แต่สายตายังคงสนใจต�ารา

เบื้องหน้า

“ข้าน้อยขออภยัขอรบัคุณชาย คอืข้าน้อยมคีวามมาแจ้ง... เรื่องคุณหนู

หยูขอรบั” ร่างสูงโน้มตวัรายงานด้วยถ้อยค�านอบน้อม

เมื่อเหิงเจี้ยงได้ยินชื่อสกุลหยู ก็ละสายตาจากตัวอักษรในต�ารา แล้ว

จ้องมองชวิหูประหนึ่งรอฟังความต่อ

“คณุหนหูยยูงัคงสวมชดุเจ้าสาวนั่งรอคณุชายอยูท่ี่บ้านไม้ด้านหลงัจวน

ขอรบั มบี่าวบอกว่าเหน็นางนั่งรอตั้งแต่เช้าจนตอนนี้ยงัไม่ยอมลุกไปไหนเลย

ขอรับ ข้าน้อยคิดว่าคุณชายน่าจะไปรับนางดีกว่านะขอรับ อย่างไรคุณชายก็

ตกปากรบัค�าให้นางเดนิทางมาเข้าจวนเหงิแห่งนี้ในฐานะอนุ หากปล่อยไว้แล้ว

นางเกดิเป็นอะไร ทางสกลุหยแูละชาวบ้านอาจลอืกนัไปในทางไม่ดไีด้นะขอรบั” 
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ชิวหูเอ่ยด้วยหวังให้สองสกุลปรองดอง ไม่อยากให้เจ้านายของตนถูกคนอื่น

ครหานนิทา ทว่าก้อนน�้าแขง็ไร้ใจกลบันิ่งเฉย

“หากนางจะมากค็งเข้ามาเอง ข้าไม่ได้ขดัขวางใดๆ แต่จะให้ข้าไปเชื้อเชญิ 

ไม่มีวัน!” เสียงเข้มสบถด้วยความขุ่นใจ ทิฐิค�้าคอ แผนร้ายของสองฮูหยิน

เหมอืนจะได้ผลอย่างดยีิ่ง

ด้านเจ้าสาวในชุดเตม็ยศยงัคงมุ่งมั่น นั่งตากแดดข้ามวนั ตากน�้าค้าง

ข้ามคนื เพื่อรอการมารบัของเหงิเจี้ยง ในเมื่อเขากลบัมาแล้วกต็้องมารบัตาม

ที่ลั่นวาจา ทว่ามาท�าเมนิใส่เช่นนี้ นางยิ่งไม่อาจยนิยอมได้

นิ้วเรยีวที่พาดวางบนหน้าขาเกรง็ขย�าชุดสแีดงด้วยใจที่เจบ็หนบึ ราตรี

นี้มืดมิดสนิทแสง มีเพียงความสว่างไสวจากโคมแดงที่แขวนไว้หน้าบ้านไม ้

หลงัเลก็ ที่ท�าให้หยเูหวนิหยาพอห้ามใจไม่ให้สั่นกลวัความเวิ้งว้างยามค�่าคนืได้ 

น�้าใสคลอหน่วยและร่วงไหล อกีคราที่เขาไร้เยื่อใยไม่แยแส

หากไม่ใช่ค�าสั่งบดิาของเจ้าของร่างนี้ย�้าบอก และไม่ใช่ภพโบราณที่สตรี

เป็นเพยีงช้างเท้าหลงั หญงิสาวคงเลกิล้มไม่ขอพึ่งพงิชายใด โดยเฉพาะเหงิเจี้ยง

เป็นแน่

ย�่ารุ่งเช้าตรู่แสงอ�าไพฉายส่องไปทั่วท้องฟ้ากว้าง บ่าวรับใช้ต่างนอน

หลบัเคยีงข้างเจ้าสาวผู้อาภพั นางเฝ้าคอยกระทั่งราตรมีดืมดิผนัผ่านด้วยความ

อดิโรย เซยีงเซยีงรูส้กึตวัตื่น กพ็บว่าตวัเองเผลอหลบัไปโดยทิ้งคุณหนูที่รกัให้

รอคอยเพยีงล�าพงั น�้าใสพลนัเอ่อล้นจากหางตา

“ฮือๆ บ่าวขออภัยที่เผลอหลับ ทิ้งคุณหนูให้รอเพียงล�าพังเช่นนี้ พอ

เถอะเจ้าค่ะ คุณหนูอย่ารออกีเลย” มอืเลก็ของสาวใช้เกาะกุมหมายถ่ายทอด

ก�าลังใจให้นายตน ทันทีที่มือทั้งสองสัมผัสโดน เซียงเซียงก็รู้สึกได้ถึงความ

ร้อนจากกายคุณหนู

“คุณหนู! คุณหนูมไีข้! ตวัร้อนมากเลยเจ้าค่ะ!” นางท�าท่าตื่นตูม หวัใจ

พลนัเต้นแรงด้วยความตกใจ
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“ข้าไม่เป็นไร” เสยีงใสขุน่มวัเลก็น้อยด้วยความโรยแรง นางรูส้กึวงิเวยีน

ศรีษะ ทั้งภายในยงัรู้สกึร้อนหนาวคละเคล้า ทว่านางกอ็ดทน

“จะไม่เป็นไรได้อย่างไรกัน พอเถอะเจ้าค่ะ กลับห้องไปนอนพักเถอะ 

เดี๋ยวบ่าวจะรีบส่งคนไปซื้อยามาต้มให้นะเจ้าคะ” เซียงเซียงเอ่ยอย่างร้อนรน 

ทั้งแสนรกัและห่วงใยคุณหนูอย่างที่สุด

“ข้าจะรอต่อ” หยูเหวนิหยายงัคงหนกัแน่น

“คุณหนู!”

เจ้าสาวผู้อาภัพตระหนักว่าหากนั่งอยู่อย่างนี้ต่อไปคงไม่เกิดประโยชน์ 

พลนัถอนหายใจแล้วเอ่ยกบัสาวใช้คนสนทิ “เอาเช่นนี้... เจ้าน�าค�าของข้าไปบอก

นายใหญ่ของจวนตรงข้ามให้ท”ี

ในห้องนอนส่วนตวั เหงิเจี้ยงตื่นขึ้นในบรรยากาศรอบกายแสนอบอุน่ 

ท�าให้รู้สกึกระปรี้กระเปร่า ร่างก�าย�าเอี้ยวตวับดิเพื่อคลายกล้ามเนื้อก่อนลกุจาก

เตยีงกว้าง แต่ยงัไม่ทนัท�าสิ่งใด ชวิหูกม็าเคาะประตูเรยีกตั้งแต่หวัวนั

“คุณชาย! ข้าน้อยมเีรื่องคุณหนูหยูจะมาเรยีนขอรบั”

“อกีแล้วร!ึ” เสยีงใหญ่บนัดาลโทสะ ด้วยนางสร้างความร�าคาญให้เขา

ไม่หยุดหย่อน

“คณุหนหูยใูห้บ่าวรบัใช้ยกหบีสนิสอดที่ท่านหยูเคยสญัญาไว้มามอบให้

คณุชายครึ่งหนึ่งขอรบั และนางยงัย�้าค�าให้บ่าวมาแจ้งด้วยวา่ บดิานางลั่นวาจา

ไว้ว่าให้น�าสนิสอดตามที่ตกลงมามอบให้แม่ทพัเหงิ หากแม่ทพัไม่ยนิดรีบันาง

เป็นภรรยา ทั้งที่นางมาปักหลกัรอถงึสองเดอืน นางจงึไม่อยากบงัคบัฝืนใจอกี

ต่อไป ตดิเพยีงแค่ค�าสตัย์ถอืเป็นเรื่องใหญ่ในหมู่ชายชาตร ีนางเกรงว่าบดิาจะ

เสยีค�ามั่นที่ยดึถอืมาชั่วชวีติจนคนภายนอกนกึขนั นางจงึขอมอบสนิสอดครึ่ง

หนึ่งให้แก่สกุลเหิง ส่วนอีกครึ่งนางจะเก็บคืนด้วยงานมงคลไม่ส�าเร็จตามที่

หมายขอรบั”

สิ้นค�าที่ฝากบอก เหงิเจี้ยงพลนักระตุกมุมปากอย่างไม่พงึใจ นยัน์ตา 



ปีกหงส์
41

สนีลิด�าขลบัฉายแววครุ่นคดิ ก่อนเอ่ยบอกคนสนทิ

“นางเจ้าเล่ห์นัก ท�าทีว่ายอมเลิกราและมีน�้าใจมอบสินสอดให้ แต่ใช้ 

ค�าพูดเรื่องสัจจะลูกผู้ชายมาหยั่งเชิงหมายบีบบังคับข้าทางอ้อม หากข้าไม่ไป

รับนาง นางคงไม่ยอมเข้าจวน และกลายเป็นว่าสกุลเหิงเป็นตัวตลกให้คน

หวัเราะว่าไร้ค�ามั่น ฮ!ึ ชวิหูเตรยีมผ้า! ข้าจะเปลี่ยนชุดไปรบันางเข้าจวน”

เหงิเจี้ยงกลั่นกรองความคดิด้วยเหตผุล เขาไม่อาจนิ่งเฉยให้ผูค้นนนิทา

ว่าร้ายสกุลเหิงว่าไร้สัจจะเป็นแน่ ทั้งที่รู้ว่าเป็นแผนบังคับให้เขาไปรับนางทาง

อ้อม ทว่าร่างใหญ่กต็้องยอมเดนิลงไปในหลุมพรางนั้น

ชวิหทูี่ได้ยนิเช่นนั้นกแ็อบยิ้มถกูใจในความฉลาดของนายหญงิคนใหม่ 

นางเป็นคนแรกที่ท�าให้ก้อนน�้าแข็งอย่างนายของตนต้องยอมจ�านนอย่างไร ้

ข้อโต้เถยีง เพราะนสิยัเยน็ชามทุะลทุ�าให้เจ้านายที่ไม่เคยท�าตามค�าสั่งใครง่ายๆ 

นอกจากบดิากบัฮ่องเต้ต้องยอมท�าตามนาง

หน้าบ้านไม้หลงัเลก็ท่ามกลางการรอคอยที่ยาวนานพลนัสิ้นสดุลง เมื่อ

ร่างเจ้าของจวนผูท้ี่หยเูหวนิหยาเฝ้ารอคอยปรากฏขึ้น สาวใช้คนสนทิรบีกระซบิ

บอกเจ้าสาวอย่างดีอกดีใจ นัยน์ตาหวานพยายามเพ่งมองใบหน้าคม แต่ผ้า

คลุมสแีดงที่ขวางกั้นท�าให้เธอเหน็เพยีงเค้าร่างของชายตรงหน้าเท่านั้น

แม้จะเหน็แค่เค้าโครงรปูร่าง แต่หยเูหวนิหยากเ็ดาได้ว่าสามนีางแขนขา

เรยีวยาว สงูโปร่ง และก�าย�าแค่ไหน ใจดวงน้อยถงึจะรูว้า่เขาท�าไม่ดไีวเ้พยีงใด 

ทว่ากไ็ม่อาจยั้งใจไม่ให้เต้นแรงได้อยู่ดี

มอืเลก็ชื้นเหงื่อ ร่างบางในชุดเจ้าสาวหนาเตอะเกรง็จนเกอืบสั่น เวลานี้

ไม่ใช่การถ่ายท�าละครเหมือนภพก่อนที่ตนเคยแสดง แต่คือการแต่งงานจริง 

และคงเป็นเพยีงครั้งเดยีวในชวีติที่เหลอื จงึไม่แปลกเลยที่จติใจจะไหวสั่นด้วย

ความตื่นเต้น

“คุณหนูเจ้าคะ ท่านแม่ทพัมารบัแล้วเจ้าค่ะ ไม่ได้สวมชุดเจ้าบ่าว แต่... 

เป็นชดุด�าเจ้าค่ะ” เซยีงเซยีงเอ่ยด้วยความผดิหวงัเลก็น้อย เพราะนี่ถอืเป็นเรื่อง



42
หยูเหวินหยา อนุต้องสาป

มงคลที่จะพาเจ้าสาวคนใหม่เข้าตระกูล แม้ฤกษ์ยามจริงจะเสียไปนานแล้ว

กต็าม อย่างน้อยกค็วรให้เกยีรตสิวมชุดที่มสีสีนัสกันดิกย็งัดี

ร่างบางในชดุเจ้าสาวหนาจนดอูวบอ้วนเทอะทะขุน่เคอืงตาม เขาเป็นถงึ

แม่ทพั แต่มาท�าตามอ�าเภอใจเหมอืนเดก็ ราวกบัจะสื่อว่าที่มารบัเพราะท�าตาม

มารยาท แต่ความจริงเขาไม่ได้แยแสนางสักนิด เหมือนหยามเกียรติเจ้าสาว

มอืใหม่อย่างชดัเจน

แวบแรกที่เหงิเจี้ยงพบอนุคนใหม่ ใจชายถงึกบักระตกุด้วยความตกใจ 

ด้วยรูปลกัษณ์ใหญ่โตที่ห่อหุม้ด้วยชดุสแีดงท�าเอาเขาหวนคดิถงึค�าเล่าลอืเรื่อง

ใบหน้าอัปลักษณ์และค�าสาปที่ติดตัวนาง ภายในใจไม่ยินดีสักนิดที่ได้อนุคน

ใหม่ แต่จ�าใจท�าตามเพื่ออ�านาจเท่านั้น

“ให้นางกลบัไปได้หรอืไม่” เหงิเจี้ยงกระซบิกบัชวิหูในขณะที่เดนิเข้าไป

ยงับ้านไม้ตรงหน้า

กุนซอืคนสนทิรบีส่ายหน้าพลางตอบกลบัอย่างรวดเรว็ “ไม่ได้ขอรบั”

ทั้งสองมาหยุดยนืเบื้องหน้าเจ้าสาว ด้านสาวใช้รบีบอกคุณหนูเรื่องการ

มาถงึของเจ้าบ่าว ทางชวิหูโน้มกายอย่างนอบน้อมต่อนายหญงิคนใหม่ อย่าง

น้อยการแต่งงานนี้ก็เกิดขึ้นเพราะเขาเป็นฝ่ายสนับสนุน จึงต้องนอบน้อมให้

เกยีรตเิจ้าสาวผู้นี้ราวกบัมตี�าแหน่งสูงเป็นฮูหยนิคนหนึ่งกม็ปิาน

“ข้าน้อยชวิห ูขอแสดงความยนิดกีบันายหญงิน้อยที่ต่อไปจะเข้ามาเป็น

อนุของคุณชายขอรับ” ค�าทักทายถูกเอ่ยตามมารยาท เจ้าสาวมือใหม่จึงขาน

ตอบเช่นกนั

“ข้าหยูเหวนิหยา ยนิดทีี่ได้รู้จกัทั้งท่านชวิหู... และท่านแม่ทพัใหญ่เช่น

กนั” เสยีงเลก็เอ่ยตอบ

“คุณชายไม่ชอบให้คนในจวนเอ่ยเรียกว่าแม่ทัพใหญ่ เพราะไม่ใช่ยาม

สงคราม และนายท่านใหญ่แห่งสกลุเหงิที่เคยเป็นแมท่พัใหญ่กย็งัมชีวีติ เพยีง

แต่ในศึกครั้งที่ผ่านมาท่านได้มอบหมายให้คุณชายใหญ่สืบทอดต�าแหน่งต่อ 

แต่คุณชายอยากให้คนสนิทให้เกียรติบิดาเช่นเดิม และเวลานี้ก็หมดการศึก
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แล้ว จงึใคร่ขอให้นายหญงิน้อยและบ่าวรบัใช้ที่ตดิตามมาเอ่ยเรยีกคุณชายใหญ่

ดงัเช่นทุกคนในจวนนี้ด้วยขอรบั”

หยูเหวินหยารับฟังเหตุผลแล้วพยักหน้ารับค�า พร้อมกับหันไปย�้ากับ 

เซยีงเซยีงให้ก�าชบับ่าวรบัใช้ที่เหลอื

เหงิเจี้ยงไม่พดูพร�่าท�าเพลง เขาถอืว่าได้มารบันางตามที่นางต้องการแล้ว 

ร่างสงูใหญ่จงึหมนุร่างเดนิน�าหน้าเพื่อกลบัจวน โดยปล่อยให้หยูเหวนิหยาเดนิ

ตามมาเอง ไม่มมีอืใหญ่ที่เกาะกุมน�าพา ไม่มเีสยีงเชื้อเชญิใดๆ นางกร็ู้อยู่แล้ว

ว่าถงึเขามากค็งเยน็ชาไม่ต่างจากเดมิ

อาการใจสั่นเพราะความตื่นเต้นเมื่อครู่พลนัสงบลง นางลุกขึ้นแล้วย่าง

เท้าก้าวเดนิตามสามเีพื่อเข้าสู่บ้านหลงัใหม่ โดยมเีซยีงเซยีงพยุงข้างกาย และ

มบี่าวรบัใช้ขนสนิสอดรวมทั้งข้าวของที่เหลอืตามหลงั

ทวา่ยงัไม่ทนัที่จะเข้าถงึประตจูวน หยเูหวนิหยาที่ตวัร้อนด้วยตากแดด

ตากน�้าค้างข้ามวนัข้ามคนืกย็ิ่งวงิเวยีนศรีษะหนกัขึ้น ภาพภายใต้ผ้าคลมุสแีดง

หมุนวนเพราะสายตาพร่าเลือน ก่อนสติจะดับวูบ นางได้ยินเสียงเซียงเซียง 

ร�่าร้องเรยีกชื่อด้วยความตกใจ จากนั้นการรบัรู้ทุกอย่างกส็ูญสิ้น

เหงิเจี้ยงได้ยนิเสยีงร้องเรยีกคณุหนดูงัก้องจากเบื้องหลงั จงึหนัไปมอง

ด้วยความสงสัย สายตาดุจน�้าแข็งเห็นร่างในชุดสีแดงโงนเงนไปมาและก�าลัง

จะทรุดกายลงบนพื้น เขาเลยรบีปรี่เข้าไปประคองร่างนางไว้ในฉบัพลนั

เซยีงเซยีงเหน็คณุหนทูี่รกัอาการไม่ดกีย็ิ่งตื่นตระหนก รบีวงิวอนให้ชาย

ตรงหน้าช่วยคุณหนูทั้งน�้าตา

“คุณชาย! ช่วยคุณหนูด้วย ฮอืๆ ความจรงิคุณหนูตากแดดตากน�้าค้าง

ทั้งวนัทั้งคนื และไม่ได้แตะต้องอาหารหรอืน�้าเลย หน�าซ�้ายงัมไีข้อกีด้วยเจ้าค่ะ”

ร่างสูงใหญ่เบิกตาโตจ้องมองร่างหนาที่ตนพยุงไว้ในอ้อมอก มือใหญ่

เลื่อนแตะฝ่ามอืหญงิสาวหมายวดัความร้อน ฉบัพลนัเขาทั้งตกใจและตะลงึใน

ความเดด็เดี่ยวของนางยิ่ง ที่ยอมรอคอยข้ามวนัข้ามคนืทั้งที่รู้ว่าเขาอาจไม่มา 

อีกทั้งรู้ว่าตัวเองมีไข้ แต่ก็ยังดึงดันท�าตัวปกติ ยิ่งคิดชายหนุ่มก็ยิ่งสับสนใน
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ความซบัซ้อนของหญงินางนี้

“คุณชาย! ให้ข้าน้อยอุ้มนายหญงิน้อยเถดิขอรบั” ชวิหูเอ่ยอาสา ด้วย

เกรงว่าน�้าหนกัของหญงิร่างหนาจะท�าให้นายตนปวดแขน

“ไม่ต้อง!” เหงิเจี้ยงตอบ พร้อมกบัย่อตวัใช้แขนก�าย�าโอบอุ้มหยูเหวนิ-

หยาขึ้นไว้ในอ้อมอก ทนัททีี่ยกร่างนาง เขากต็้องประหลาดใจถงึน�้าหนกัที่เบา

กว่าที่คาดไว้

หยูเหวนิหยาซ่อนร่างที่ซบูผอมไว้ใต้ชดุยดันุน่หนา แม้นุ่นจะเบา แต่ชดุ

นุ่นที่หยูเหวินหยาตัดเย็บเองกลับอัดแน่นด้วยปริมาณนุ่นและเมล็ดนุ่นสีด�า 

เพื่อใหม้นี�้าหนกัใกล้เคยีงกบัรปูลกัษณ์เดมิ มเีพยีงนางกบัเซยีงเซยีงเท่านั้นที่รู้

ถงึรูปร่างใหม่นี้ 

นยัน์ตาคมก้มมองร่างบางที่คลมุผ้าสแีดงปิดบงัศรีษะอย่างเคลอืบแคลง 

ก่อนสลดัความคดินั้นทิ้งแล้วรบีอุ้มนางไปยงัเรอืนพกั

บัดนี้ปณิธานแรกที่หยูเหวินหยาตั้งมั่นคือท�าให้เหิงเจี้ยง สามีผู้แสน 

เยน็ชายอมรบันางเข้าจวนได้ส�าเรจ็... ถงึขนาดอุม้นางเอง แต่ตอนนี้นางไม่อาจ

รบัรู้ได้เพราะหมดสตไิปเสยีก่อน

ส่วนชายหนุ่ม นี่คือครั้งแรกที่เข้าต้องยอมโอนอ่อนผ่อนตามหญิงสาว 

ถึงขนาดลดทิฐิมารับนางเข้าจวน ทั้งยังเป็นครั้งแรกที่เขาโอบอุ้มสตรี ขนาด 

ฮูหยนิทั้งสองยงัไม่เคยได้รบัการปฏบิตัเิช่นนี้

มุมหนึ่งตรงทางเดินภายในจวน นัยน์ตาสองคู ่ของภรรยาที่แอบ

สงัเกตการณ์จากที่ไกล จบัจ้องมองร่างหนาในอ้อมอกสามทีี่รกัอย่างชงิชงั พวก

นางขบเม้มรมิฝีปากด้วยความหมั่นไส้

“เสแสร้ง!” ค�าสบถด่าเอ่ยอาฆาต ด้วยไม่อาจขดัขวางสามไีม่ให้มภีรรยา

ใหม่ได้

เหงิเจี้ยงอุม้หยเูหวนิหยามายงัเรอืนซุน่ซ ูเป็นเรอืนที่อยูท่างทศิใต้ของ

จวนเหิงแห่งนี้ สถานที่นี้จะเป็นบ้านหลังใหม่ของหยูเหวินหยา ร่างบางในชุด
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หนาเตอะปิดคลมุใบหน้าถกูวางลงบนเตยีง เสยีงใหญ่เอ่ยสั่งการให้ไปตามหมอ

ในจวนมาดูอาการนางที่ตวัร้อนและหมดสตสิลบไสล

เมื่อหมอมาถึงเหิงเจี้ยงก็ผละกลับไปยังเรือนใหญ่ในทันที เหลือเพียง

เซยีงเซยีงกบัชายร่างสูงโปร่งทว่าดูอ้อนแอ้น ใบหน้าเรยีวขาว ดวงตาจมูกปาก

ได้รปูสมส่วน เขาผูน้ี้คอืหมอประจ�าจวนเหงิที่เข้ามาท�างานในช่วงที่เหงิเจี้ยงไป

ออกรบ นามว่าหรงจุ้ย

มอืขาวนุม่ของชายใจหญงิทาบจบัชพีจรของหยเูหวนิหยาที่นอนหมดสติ

อยู่บนเตยีง สายตาคมเฉยีบสงัเกตมองฝ่ามอืที่เรยีวเลก็เนยีนนุ่มพลนัเคลอืบ

แคลงสงสยั ว่าเหตใุดหญงิร่างใหญ่จงึมมีอืที่เลก็และงามผดิวสิยัเช่นนี้ นยัน์ตา

พลางช�าเลอืงมองร่างกายและใบหน้าของนายหญงิคนใหม่อกีครั้ง แต่ศรีษะนาง

ถูกคลุมไว้ด้วยผ้ามงคล

หรงจุ้ยฉงนหนกั จงึตดัสนิใจถอืวสิาสะเปิดผ้าคลุมสแีดงออก และพบ

ว่ามผี้าพนัโพกศรีษะนางไว้อกีชั้น สาวใช้คนสนทิเหน็เช่นนั้นกต็กใจ

“บงัอาจ! เจ้ากล้าละลาบละล้วงล่วงเกนิคุณหนูเช่นนี้ หากลวัโทษทณัฑ์

ใช่หรอืไม่!” เสยีงเลก็ตวาดก้อง ใจหนึ่งเกรงความที่คุณหนูก�าชบัว่า ห้ามให้ผู้ใด

รู้ว่านางไม่ได้อปัลกัษณ์เช่นแต่ก่อนจะถกูเปิดเผย ใจหนึ่งกโ็มโหที่ชายตรงหน้า 

ที่เป็นแค่หมอ แต่กล้ามาจบัต้องร่างกายเจ้านายตนมากกว่าจะรกัษา

“ข้าขออภยั แต่ข้ามไิด้คดิจะล่วงเกนิ เพยีงแต่นายหญงิน้อยในยามนี้

นั้นมีไข้สูง การหายใจก็แลดูล�าบากนัก ข้าเกรงว่าอาการนายหญิงน้อยจะยิ่ง

ทรุดหนัก อีกอย่าง... ต้องลดไข้ด้วยการใช้ผ้าชุบน�้าเช็ดระบายความร้อน”  

หรงจุย้เอ่ยพลางก้มศรีษะเลก็น้อย ลดสายตาลงต�่าตามมารยาท เสยีงเขาเพราะ

เหมอืนเสยีงหญงิสาวมากกว่าเสยีงชายชาตรี

เซียงเซียงได้ฟังก็สงสัยในท่าทางของหมอผู้นี้ หญิงไม่ใช่แต่ละม้าย

คล้ายยิ่งนัก แลดูงามจับตากว่าหญิงสาวหลายคน นางสลัดความคิดและให้

ความสนใจคณุหนตูน ในใจแสนกงัวลตามค�าบอก ใบหน้าเลก็ฉายแววครุน่คดิ 

เกรงว่าคุณหนูที่รกัจะอาการหนกักว่าเก่า นางจงึตดัสนิใจเพื่อหาทางออก
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“ข้าจะไว้ใจเจ้าได้หรือไม่ ว่าจะไม่น�าเรื่องที่รู้ที่เห็นในยามนี้ไปบอกแก่ 

ผู้อื่น”

สาวใช้ผู้จงรักภักดียื่นหน้าไปถามหมอหนุ่ม ร่างโปร่งพลันโน้มตัว 

อกีครั้งเพื่อให้ค�ามั่นแทนการกล่าว

“จงอย่าลืมค�าสัตย์เมื่อครู่เล่า” เซียงเซียงย�้าค�า เมื่อไม่มีทางเลือกนาง

จึงตัดสินใจค่อยๆ บรรจงแกะผ้าที่พันโพกศีรษะคุณหนูตนออกอย่าง

ทะนุถนอม

หรงจุ้ยกระหยิ่มยิ้มย่องในใจ เขาคาดไว้อยู่แล้วว่า อย่างไรสาวใช้ผู้นี้ 

ก็ต้องยอมแกะผ้าออก เขาหาได้หวาดหวั่นเรื่องตุ่มหนองไม่ เพราะเป็นหมอ 

จึงต้องเจอภาพน่าสะอิดสะเอียนมามาก ร่างชายทว่าซ่อนใจหญิงเอาไว้พลัน 

ตื่นเต้น เขาเคยได้รู้มาบ้างถงึค�าเล่าลอืเกี่ยวกบัคุณหนูสกุลหยูนางนี้ ซึ่งเวลานี้

เขาก�าลงัจะได้เหน็ด้วยตาตวัเอง

มือเล็กบรรจงแกะผ้าออกอย่างแผ่วเบา ความลับค่อยๆ ถูกเปิดเผย 

อย่างช้าๆ จนเริ่มเหน็เส้นผมสดี�าสนทิ ปลายผ้ายงัคงถูกคลี่ออกเรื่อยๆ ตาม

แรงดงึของเซยีงเซยีง จนในที่สุดใบหน้าที่ถูกซ่อนเร้นไว้กเ็ปิดเผย

หน้าผากมนโค้งนูนน่าพิสมัย คิ้วด�าเรียวโค้งราวกับพระจันทร์เสี้ยว 

ดวงตาที่หลบัปรอืพร้อมขนตาหนางอนระยบั จมกูโด่งเป็นสนัปลายหยดน�้าแสน

จิ้มลิ้ม รมิฝีปากบางหยกัโค้งได้รปูดจุคนัศรแลงดงามราวกบัภาพวาด คางเรยีว

มนรบักบัล�าคอระหง ผวิพรรณนางละเอยีดเปล่งปลั่งคล้ายฉายแสงผ่อง

หรงจุ้ยถึงกับตะลึงค้างในภาพที่ได้ประจักษ์ นี่น่ะหรือค�าสาปที่เล่าลือ 

และหากงามดจุเทพธดิาเช่นนี้ยงัถกูเรยีกว่าอปัลกัษณ ์เขากอ็ยากจะอปัลกัษณ์

แบบนี้ให้ล่มเมอืงไปเสยีเลย เขาคดิพลางอจิฉาความงามที่เหน็ยิ่งนกั

“คณุหนไูม่อยากให้ใครรูเ้รื่องที่นางไม่ได้หน้าตาน่าเกลยีด อย่างไรท่าน

กอ็ย่าลมืปิดปากให้สนทิเสยี” เซยีงเซยีงข่มขู่อกีครั้ง

“ดูจากลักษณะเค้าโครงรูปหน้าแล้ว รูปกายนายหญิงน้อยคงไม่ได ้

อ้วนฉุอย่างที่ลือกัน ขะ...ข้าไม่เข้าใจเลย เหตุใดต้องอ�าพรางตนด้วย” หมอ
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หนุ่มถามด้วยความสงสยั

“เรื่องของเจ้านาย” 

สาวใช้ตอบสั้นๆ ท�าเอาหรงจุ้ยถึงกับหน้าหงาย เขาเลยได้แต่ปิดปาก 

ก้มหน้าก้มตาตรวจอาการแล้วออกไปเตรยีมยาต่อ โดยได้ก�าชบัวธิดีแูลคนป่วย

ให้เซยีงเซยีง

สามวันเคลื่อนคล้อยจนหยูเหวินหยาฟื้น คราแรกนางแสนมึนงงว่า 

ตนอยูใ่นสถานที่ใด เพราะสตสิดุท้ายที่จ�าได้คอืนางก�าลงัเดนิตามชายใจน�้าแขง็

เข้าจวนเหงิ จากนั้นกจ็�าอะไรไม่ได้อกีเลย

เซียงเซียงเห็นเช่นนั้นก็ไม่รอช้า รีบเล่าเรื่องราวที่คุณหนูถูกอุ้มโดย

เจ้าของจวนเพราะหมดสตด้ิวยพษิไข้ และเล่าเรื่องที่หมอหรงจุย้รูค้วามลบั จน

หยูเหวนิหยาต้องเรยีกตวัหมอผู้นั้นมาเพื่อก�าชบั ทั้งสองจงึมโีอกาสพูดคุยกนั

อย่างถูกคอ หลงัจากนั้นมากส็นทิสนมกนัโดยปรยิาย

กลางห้องอาหารของจวนใหญ่ เหิงเจี้ยงกับสองศรีภรรยานั่งล้อมวง

อย่างพร้อมหน้าบนโต๊ะไม้เนื้อดทีี่ถกูปดู้วยผ้าสนี�้าเงนิขึ้นเงาวบัวาว บนโต๊ะพรั่ง

พร้อมด้วยอาหารอุดมสมบูรณ์ ชิงหนิงกับหว่านเอ๋อร์นั่งทอดสายตามองสามี

ด้วยความสงสยั ว่าเหตุใดจงึไม่เริ่มกนิอาหารเสยีท ีด้วยประเพณทีี่ยดึถอืคอื

สามตี้องเป็นผู้เริ่มกนิก่อน

ด้านชายหนุ่มหน้านิ่ง ในใจครุ่นคิดเรื่องที่ค้างคาใจ นั่นคือเรื่องของ

อนุภรรยาคนใหม่ เพราะตั้งแต่น�าพานางเข้าจวน เขากไ็ม่เคยไปแยแสนางอกี

เลย ได้แต่ส่งหมอไปรกัษาตามหน้าที่ ทว่าล่วงเลยมาสามสปัดาห์แล้ว กย็งัไม่

เหน็นางออกมานอกเรอืน มาร่วมกนิอาหารตามมารยาทสกัครั้ง

ชิวหูสุดยอดกุนซือรู้ได้ในทันทีถึงความคิดของนายตน จึงรีบเอ่ยให้ 

คนไปตามหยูเหวนิหยา ทั้งเหงิเจี้ยง ชงิหนงิ และหว่านเอ๋อร์นั่งนิ่งเพื่อรอคอย

หญิงสาวอีกคนมาร่วมโต๊ะอาหาร บรรยากาศการกินอาหารของคนในจวนนี้ 
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อมึครมึเสมอ แต่ตอนนี้ยิ่งมวัหมองและตงึเครยีดเป็นเท่าทวี

ไม่นานสาวใช้นางนั้นกก็ลบัมารายงาน “นายหญงิน้อยแจ้งว่ากนิอาหาร

เรยีบร้อยแล้วเจ้าค่ะ นางยงัฝากบอกอกีว่านางเป็นเพยีงอนุ จงึไม่อาจเอื้อมมา

กนิอาหารร่วมโตะ๊กบันายท่านทั้งสาม เกรงว่าค�าสาปที่ตดิตวัมาจะท�าให้ทกุคน

โชคร้ายตามเจ้าค่ะ”

เหิงเจี้ยงได้ฟังก็พลันถอนหายใจ เขาไม่ได้สนใจหรอกว่านางจะมานั่ง

ร่วมโต๊ะหรอืไม่ ที่สนใจคอืไม่อยากให้ใครมาว่าเขาทอดทิ้งภรรยาคนใหม่ ถ้า

นางยนืยนัเช่นนั้นเขากเ็บาใจคลายกงัวล ส่วนฮูหยนิทั้งสองกแ็อบอมยิ้ม พวก

นางพึงใจอย่างที่สุดที่ตัวเสนียดแสนน่ารังเกียจเจียมตนไม่เผยอมาวุ่นวายใน

เรอืนใหญ่นี้

หยเูหวนิหยาที่เกบ็ตวัอยูใ่นเรอืนมกัอ่านหนงัสอื วาดภาพ และฝึกเล่น

ดนตรเีพื่อคลายความเหงา บางวนัหรงจุย้สหายใหม่กแ็วะมาพบปะพดูคยุด้วย

เป็นครั้งคราว

มือเล็กหยิบดอกไม้สีสันจับตาขึ้นมาแล้วบรรจงปักลงในแจกัน โดยมี

เซยีงเซยีงเป็นผู้ช่วย สาวใช้แอบช�าเลอืงมองคุณหนูอยู่หลายครั้ง แต่ทุกครั้ง 

ที่เหน็ คณุหนกูจ็ะนั่งยิ้มไปจดัดอกไม้ใส่แจกนัไป ไม่เดอืดเนื้อร้อนใจสกันดิว่า

เมื่อครู่เพิ่งปฏเิสธการร่วมโต๊ะอาหารในฐานะคนของสกุลเหงิ

“คุณหนูไม่สนใจจะไปกินข้าวร่วมกับคุณชายเหิงหรือเจ้าคะ คุณชาย

อตุส่าห์ส่งคนมาตามเลยนะเจ้าคะ” เสยีงเลก็เอ่ยถามด้วยไม่อาจละความสงสยั

ไปได้

“เขาแค่เชญิตามมารยาท หากข้าไปจรงิ เขากบัฮูหยนิทั้งสองคงกนิอะไร

ไม่ลงหรอก คงจะกลวัตุ่มหนองและความโชคร้ายของข้าจนต้องเบอืนหน้าหนี

กไ็ด้ ข้าไม่อยากเหน็ท่าทางรงัเกยีจเดยีดฉนัท์เหล่านั้นหรอกนะ” หยูเหวนิหยา

กล่าวตอบในขณะที่สายตายงัคงจบัจ้องดอกไม้ในแจกนั

“แล้วท�าไมคุณหนูไม่เปิดเผยไปเลยเล่าเจ้าคะ ว่าแท้จริงแล้วคุณหนู
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งดงามเพยีงใด เอาแต่ปิดซ่อนรูปร่างจนน่าอดึอดัแย่เจ้าค่ะ” เซยีงเซยีงท�าหน้า

มุ่ย เพราะอยากอวดรูปโฉมใหม่ของเจ้านายให้คนที่เคยสบถว่าคุณหนูตนให้

หน้าหงายกนัไปให้หมด

“ข้าไม่อยากให้คนมาสนิทสนมหรือสนใจเพราะรูปโฉมหรอก การที่

อัปลักษณ์เช่นนี้สอนให้ข้าแยกมิตรแยกศัตรู แยกคนจิตใจดีกับคนจิตใจ

ร้ายกาจได้” หยูเหวินหยาตอบ ในใจก็คิดถึงครั้งอดีตในภพก่อนที่เคยอยู่

ท่ามกลางฝงูชน ยามเป็นดารานกัแสดงที่พร้อมด้วยรปูโฉมและทกุสิ่ง ทว่ารอบ

กายมแีต่คนอจิฉารษิยา ยามนี้ได้ใช้ชวีติตามใจ ไร้คนตสีองหน้าที่มกัยิ้มแย้ม 

ทว่าแอบซ่อนคมมดีไว้เบื้องหลงั หญงิสาวจงึพงึพอใจนกั

อรณุเบกิฟ้าในวนัถดัมา จวนเหงิแลดวูุ่นวายจนเซยีงเซยีงผู้เป็นหตูา

ของหยูเหวนิหยาต้องรบีน�าความที่รู้ไปบอกเจ้านายที่รกั

“คุณหนูเจ้าคะ มีข่าวว่าองค์ชายสี่จะเสด็จมาที่จวนในวันพรุ่งเจ้าค่ะ” 

เสยีงสาวใช้หอบเบาๆ เพราะรบีจนแทบหายใจหายคอไม่ทนั

“องค์ชายสี่หรอื เกดิมายงัไม่เคยเหน็องค์ชายสกัครั้ง เซยีงเซยีง เจ้าไป

ช่วยข้าเลือกผ้าเร็ว” หยูเหวินหยาบอกสาวใช้ด้วยรอยยิ้ม แอบตื่นเต้นที่จะมี

บญุได้ยลโฉมองค์ชายในจกัรวรรดโิบราณสกัครั้ง แต่เพยีงสิ้นค�าของหยูเหวนิ-

หยาได้ไม่เท่าไร เสยีงชงิหนงิกด็งัมาจากทางเข้าเรอืนซุ่นซู

“เจ้าห้ามออกไปต้อนรบัองค์ชายสี่เดด็ขาด!” เสยีงแหลมของฮหูยนิใหญ่

เอ่ยห้าม

พวกนางถือวิสาสะมาเยือนเรือนซุ่นซูแห่งนี้กะทันหัน ทั้งยังออกค�าสั่ง

ไม่ให้หยูเหวินหยาไปร่วมต้อนรับองค์ชายสี่ที่จะมาถึงในวันพรุ่ง ท�าเอาใจ 

หญงิสาวคกุรุน่ด้วยโทสะ ฝ่ามอืที่แอบซ่อนก�าแน่นเพื่อสะกดกลั้นอารมณ์ที่เริ่ม

ก่อตัวจากภายใน นางหลับตาลง พยายามยั้งสติตน ก่อนหันไปหาหญิงสาว 

ทั้งสองด้วยใบหน้าเปื้อนยิ้มตามมารยาท

“คารวะฮูหยินทั้งสอง” ร่างเล็กในชุดหนาใหญ่ย่อตัวอย่างนอบน้อม 
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ใบหน้านางพันด้วยผ้าขาวจนมิดชิด ชิงหนิงกับหว่านเอ๋อร์จึงไม่สามารถเห็น 

สหีน้าหยูเหวนิหยาที่แสดงชดัว่าระอาพวกนางทั้งสองแค่ไหน

คอระหงของฮูหยินใหญ่ตั้งตรง ใบหน้าเชิด นางช�าเลืองหางตามอง

อนุภรรยาเพียงในนามอย่างเดียดฉันท์ ส่วนหว่านเอ๋อร์ก็ไม่ต่างจากชิงหนิง

เท่าไรนกั นางกระหยิ่มยิ้มย่องอย่างดูแคลนรูปกายภายนอกของหยูเหวนิหยา

“ในฐานะที่ข้าเป็นฮหูยนิใหญ่ มหีน้าที่ช่วยแบ่งเบาภาระท่านพี่ ดแูลงาน

น้อยใหญ่ภายในจวน ข้าคงไม่สามารถให้เจ้าที่มีรูปร่างอุจาดตาและมีค�าสาป

ตดิกายไปตอ้นรบัองค์ชายสี่ โอรสแห่งมงักรได้หรอกนะ” ชงิหนงิลั่นค�าสั่งห้าม 

วาจาของนางเหยยีบหยูเหวนิหยาแทบจมดนิ

ในใจหญงิสาวผู้ถกูดูแคลนนั้นเคอืงขุน่ ‘ตลอดมาข้ากพ็ยายามสงบเงยีบ 

เก็บตัวอยู่แต่ในเรือนตนยังไม่พออีกหรือ แค่ขอไปต้อนรับองค์ชายสี่ชั่วครู่  

ฮูหยนิทั้งสองกย็งักดีกนั เหตุใดชวีติข้าถงึน่าหวัเราะอย่างนี้’

สมองน้อยๆ ของนางตรกึตรองด้วยความน้อยเนื้อต�่าใจ และตระหนกั

ได้ว่า หากนางดงึดนัจะไปต้อนรบัองค์ชาย วนัหน้ากค็งมแีต่จะถูกระรานจาก

สองฮูหยนิทุกวนัเป็นแน่ ซึ่งในตอนนี้นางยงัไม่พร้อม เขี้ยวเลบ็นางต้องถูกลบั

เสยีก่อน เพื่อจะได้ไม่เพลี่ยงพล�้าจนบาดเจบ็เสยีเอง

หยูเหวนิหยารู้ถงึภยัในภายหน้า จงึต้องเปลี่ยนแผน หาวธิอีื่นเพื่อพบ

องค์ชายสี่แทน ร่างหนาพลันหันไปออกค�าสั่งให้สาวใช้คนสนิทไปหยิบของ 

บางสิ่ง

ทันทีที่ของสองชิ้นมาถึงมือหยูเหวินหยา นางก็เปิดแล้วยื่นให้ชิงหนิง  

ฮหูยนิใหญ่แห่งจวนเหงิในทนัท ีมนัคอืกล่องใส่ป่ินมกุประดบัดอกไม้ งานฝีมอื

ประณตีและทรงคุณค่า จนชงิหนงิตาค้างจบัจ้องด้วยความอยากได้

“ปิ่นมุกนี้ท่านพ่อข้าสั่งให้มอบแก่ฮูหยินใหญ่ และยังบอกอีกว่าเคย

ได้ยนิค�าเล่าลอืถงึฮหูยนิใหญ่ว่างามจบัตาทกุผูท้ี่พบพาน ท่านพ่อจงึก�าชบัข้าให้

น�าปิ่นมุกนี้มามอบให้ฮูหยินใหญ่กับมือ ด้วยหมายว่าของงามย่อมคู่กับหญิง

งาม ความจรงิขา้อยากจะมอบให้นานแล้ว ตดิที่ข้าป่วยเสยีก่อนจงึไม่มโีอกาส” 
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ค�าเยินยอของหยูเหวินหยาท�าชิงหนิงยิ้มแก้มแทบปริ นางรีบหยิบคว้าอย่าง

ถูกใจ

“หากบิดาเจ้าตั้งใจเช่นนี้ ข้าก็จะรับไว้” ใบหน้ารูปไข่เชิดผยองพลาง

อมยิ้ม ในขณะเดยีวกนักจ็บัจ้องปิ่นในมอืไม่ละสายตา

“ส่วนของชิ้นนี้... ก�าไลหยกน�้าผึ้งเนื้อดีที่ท่านพ่อข้าได้มาอย่างล�าบาก 

ขอมอบให้ฮูหยนิรอง” หยูเหวนิหยาเอื้อมไปหยบิกล่องอกีใบส่งมอบให้หว่าน-

เอ๋อร์เช่นกนั นางพลนัหน้าบานด้วยของที่ได้ต้องตาต้องใจนางนกั

ฮูหยินทั้งสองช�าเลืองมองกันราวกับจะสื่อสารบางสิ่ง ก่อนที่ชิงหนิงจะ

เอ่ยปากขึ้น “แต่อย่างไรเจ้ากไ็ปต้อนรบัองค์ชายสี่ไม่ได้หรอกนะ” พวกนางยงั

ยนืยนัค�าเดมิ

“ข้าเข้าใจด ีข้าจะเกบ็ตวัอยู่แต่ในเรอืนนี้ ไม่ไปวุ่นวายใดๆ” 

สิ้นค�าหยูเหวินหยา หญิงสาวทั้งสองก็ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่ใส่กัน สองร่าง

พากันกลับไปอย่างสงบไร้การระราน การกระท�าของหยูเหวินหยาสร้างความ

สงสยัแก่สาวใช้ที่อยู่ในสถานการณ์ยิ่งนกั นางจงึอดถามไม่ได้

“เหตุใดคุณหนูถงึโกหกเรื่องของเหล่านั้นล่ะเจ้าคะ ทั้งปิ่นและก�าไลคุณ

หนไูปซื้อด้วยเงนิของตนเอง ราคากแ็สนแพง เหตใุดถงึยอมโกหกแลว้มอบให้

ฮูหยนิทั้งสองไปง่ายๆ เช่นนั้นล่ะเจ้าคะ ทั้งที่พวกนางชอบแกล้งคุณหนู แล้ว

ยงัสั่งห้ามไม่ให้คุณหนูไปต้อนรบัองค์ชายสี่อกี”

เซยีงเซยีงท�าหน้ามุ่ย ไม่เข้าใจความคดิของนายตน ด้านหยูเหวนิหยา 

กระตุกยิ้ม นัยน์ตาหวานมองเหม่อไปเบื้องหน้าคล้ายมองไกลไปถึงการณ์ใน

อนาคต ก่อนเอ่ยให้สาวใช้ฟัง

“อย่าเสยีดายที่จะสละบางสิ่ง เพื่อให้ได้มาซึ่งอกีสิ่งที่ปรารถนามากกว่า” 

น�้าเสยีงของนางมาดมั่นแน่วแน่

“หมายความว่าอย่างไรเจ้าคะ” ร่างเลก็ข้างกายรบีย้อนถาม ด้วยคุณหนู

ช่างเอ่ยวาจาลกึซึ้งจนคนคดิตื้นๆ อย่างนางฟังแล้วหาเข้าใจในความหมายไม่ 

หยูเหวินหยาหมุนกายไปสบตากับสาวใช้ มือเล็กจับกุมมือเซียงเซียง
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แล้วยกยิ้ม “ของนอกกายหาเมื่อไรกไ็ด้ ข้าแค่สละสิ่งของเหล่านั้นหมายได้มา

ซึ่งความสงบในใจ พวกนางคงจะเลกิวุ่นวายกบัข้าไปสกัพกั”

ทันทีที่สาวใช้ได้ฟังก็พยักหน้า ตอนนี้นางพอเข้าใจในการกระท�าของ 

คุณหนูขึ้นมาบ้าง แต่มสีิ่งหนึ่งที่ยงัค้างคาใจเลยทวงถามอกีครั้ง “แล้วคุณหนู

ไม่อยากเหน็พระพกัตร์องค์ชายสี่แล้วหรอืเจ้าคะ”

“อนันั้นมนัอกีเรื่อง ข้าต้องอยากเหน็อยู่แล้ว”

“แล้วเช่นนั้นท�าไมถึงยอมตอบรับค�าฮูหยินใหญ่ ว่าจะไม่ไปต้อนรับ 

องค์ชายสี่ล่ะเจ้าคะ” สหีน้าสาวใช้เคลอืบแคลงสงสยั จนหยูเหวนิหยาต้องเอ่ย

ตดับทจบการสนทนา

“เอาเถดิ ข้ามวีธิ ี เจ้าไปเตรยีมของตามที่ข้าสั่ง แล้วรบีกลบัมาละกนั” 

หญงิสาวลั่นค�าสั่ง 

แม้เซยีงเซยีงจะยงัไม่เข้าใจในค�าของคณุหนเูท่าไรนกั แต่นางกร็บีปฏบิตัิ

ตามอย่างเคร่งครดั



สี่

หน้าประตจูวนเหงิ ทกุคนยนืต้อนรบัองค์ชายสี่กนัอย่างชื่นมื่น ขบวน

เสดจ็แห่เกี้ยวหลงัใหญ่ตกแต่งด้วยผ้าพลิ้วสทีองรอบด้านแสดงอ�านาจมั่งมขีอง

เจ้าของเกี้ยว กายใหญ่เยื้องย่างออกมาสู่สายตาทุกคู่ทนัททีี่กงกงคนสนทิเปิด

ม่านสทีอง

“ถวายบงัคมองค์ชายสี่” เสยีงคนสกลุเหงิแซ่ซ้องนอบน้อมต่อร่างองอาจ

สงูโปร่ง ใบหน้าขาวนวลดงัมเิคยต้องแสง เส้นผมด�ารวบขึ้นแล้วสวมด้วยกว้าน

ทองเนื้อด ีแสดงถงึยศถาบรรดาศกัดิ์แก่ผู้ที่พบเหน็

เหิงเจี้ยงยิ้มรับองค์ชายสี่ซึ่งมีนามว่าหลี่ซื่อ ผู้ที่ใกล้เคียงต�าแหน่ง

รัชทายาทที่สุดในเวลานี้ ทั้งสองเติบโตมาด้วยกัน เพราะหลี่ซื่อได้กราบบิดา 

เหงิเจี้ยง อดตีแม่ทพัใหญ่ให้เป็นอาจารย์ฝ่ายบู๊ ทั้งสองจงึมโีอกาสได้ร�่าเรยีน

ด้วยกนัเสมอ

เมื่อโตขึ้นองค์ชายสี่กถ็กูตกีรอบให้มุ่งเรื่องราชกจิ ส่วนเหงิเจี้ยงมหีน้าที่

สืบทอดต�าแหน่งแม่ทัพใหญ่ พวกเขาจึงห่างหายกันบ้าง ทว่ายังคงรักใคร ่

สนทิสนมเฉกเช่นเดมิมเิปลี่ยน ดงันั้นการกลบัมาจากชายแดนของเหงิเจี้ยงที่

กนิระยะเวลานานถงึห้าปี จงึเป็นข่าวดตี่อหลี่ซื่อยิ่ง เขาจงึอดใจมาเยี่ยมเยยีน



54
หยูเหวินหยา อนุต้องสาป

สหายรกัไม่ได้

องค์ชายสี่ได้รบัการต้อนรบัอย่างอบอุน่ ขณะอยูใ่นโถงรบัแขกของจวน

เหิง ทั้งเหิงเจี้ยงและสองศรีภรรยานั่งเรียงกันโดยมีบ่าวรับใช้ยืนหลบมุมอยู่

ดา้นหลงัตามมารยาท นยัน์ตาสนี�้าตาลกวาดมองฮหูยนิของสหายสนทิในขณะ

ที่พูดคุยถามไถ่สารทุกข์สุกดบิกบัเหงิเจี้ยงอย่างเป็นกนัเอง

ทางชิวหูผู้แสนเฉียบแหลมสังเกตเห็นท่าทีองค์ชายสี่เหมือนก�าลังมอง

หาใครบางคน จงึถอืวสิาสะเข้าไปกระซบิข้างหูเจ้านายที่รกัเพื่อบอกความ

“องค์ชายทรงมองหาใครหรือพ่ะย่ะค่ะ” เสียงใหญ่ทักถามตามความที่

รับมาจากกุนซือคนสนิท เขาก็สังเกตเห็นสายตาหลุกหลิกของสหายรักผู้มี

ฐานนัดรศกัดิ์เช่นกนั

“ข้าได้ยนิมาว่าเจ้ารบัอนุคนใหม่เข้าจวน แต่ข้ามเิหน็นางในที่นี้เลย”

ทนัททีี่ผูม้ศีกัดิ์ใหญ่เอ่ยถาม ชงิหนงิกบัหว่านเอ๋อร์พลนัใจกระตกุ เกรง

ความที่นางห้ามปรามหยูเหวินหยาไว้จะรั่วไหล เหิงเจี้ยงพลางถอนหายใจ 

ก่อนเอ่ยตอบตามตรง

“นางเป็นเช่นนี้ละ มกัเกบ็ตวัไม่ออกมาพบผู้ใด” เหงิเจี้ยงเอ่ยอย่างเยน็ชา

ฮูหยินใหญ่ได้ทีจึงเสริมต่อ “ใช่เพคะ นางคงอายในรูปลักษณ์แสน 

น่าเกลียด และคงเจียมตนเรื่องค�าสาปร้ายจนไม่กล้าเข้าใกล้องค์ชายเพคะ” 

เสยีงใสเอ่ยเป็นตุเป็นตะ

“อ้อ! เชน่นั้นคงจรงิสนิะที่ผู้คนเล่าลอืกนั ที่มข่ีาวสะพดัวา่อปัลกัษณ์ดั่ง

ต้องสาป เอ่อ... ข้าขออภยัที่เอ่ยตรงๆ ข้ามไิด้จงใจว่าร้ายอนุคนใหม่เจ้าหรอก

นะเหิงเจี้ยง ความจริงนอกจากมาเยี่ยมเจ้า ข้าก็อยากมาท�าความรู้จักอน ุ

คนใหม่ของเจ้าสกัครั้ง คงไม่ดหีากข้าที่สนทิกบัเจ้าจะละเลยเรื่องนี้”

“กระหม่อมจะว่าอนัใดได้ในเมื่อนางเป็นเช่นนั้นจรงิ ที่แต่งนางกเ็พราะ

กระหม่อมได้ช่วยชีวิตท่านหยูบิดานาง และท่านหยูก็ส�านึกในบุญคุณจึงส่ง 

บุตรสาวมาตอบแทน แต่บุตรสาวสกุลหยูที่ยงัไม่ได้ออกเรอืนกเ็หลอืเพยีงนาง 

ผู้เดียว กระหม่อมเอ่ยค�าใดมิได้ จ�าใจต้องรับนางมา” เหิงเจี้ยงร�าพึงร�าพัน  
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เล่าความอดึอดัให้องค์ชายสี่ที่เป็นสหายสนทิฟัง

ทั้งหมดยังคงยกเรื่องนั้นเรื่องนี้มาเอ่ยเล่าจนตะวันคล้อย เพราะเวลา 

ที่เหนิห่างสร้างเรื่องราวมากมายที่อยากเล่าขานให้คนรู้ใจได้ฟัง ก่อนหลี่ซื่อจะ

กลับได้ขอเดินชมสวนของจวนเหิง ที่ไม่ได้มาเยี่ยมเยียนนานหลายปีให้ 

หวนคดิถงึความหลงั ทว่าในเวลาเดยีวกนัเหงิเจี้ยงที่ได้รบัความจากทหารที่เฝ้า

ค่ายฝึกว่ามีกลุ่มทหารฝ่าฝืนวินัยก่อการทะเลาะวิวาท ในฐานะผู้บังคับบัญชา 

เขาจึงต้องปลีกตัวไปตัดสินเรื่องราว โดยให้สหายรักพักผ่อนหย่อนใจตาม

อธัยาศยั

สองฮูหยนิเดนิชดิประกบหลงัองค์ชายสี่หมายท�าหน้าที่แทนสาม ี พวก

นางยิ้มหวาน เสยีงขบัขานแนะน�าพื้นที่อย่างฉอเลาะ จนข้ารบัใช้ขององค์ชายสี่

ต่างก้มหน้าแอบอมยิ้ม ทว่าองค์ชายผูส้งูศกัดิ์อยากร�าลกึถงึความหลงัมากกว่า

ฟังเสียงเจื้อยแจ้วของสองฮูหยินที่พร�่าแต่เรื่องในครอบครัว จนเขาต้องเอ่ย

ตดับทขอเดนิเพยีงล�าพงั

หลี่ซื่อเดนิชมสวนกว้างที่ตกแต่งอย่างหรูหราไม่ต่างจากวงัหลวง เบื้อง

หน้ามีสะพานหินโค้งพาดไปยังศาลากลางสระน�้า และทอดยาวผ่านไปยังอีก

ฟากของจวนใหญ่ องค์ชายสี่ตั้งใจเดนิตรงไปหมายร�าลกึถงึความหลงั

การฝึกทวนอย่างมาดมั่นเพราะอยากเก่งกล้าแข่งกบัเหงิเจี้ยงที่อาจหาญ

มากความสามารถตั้งแต่วัยเยาว์ คือภาพความประทับใจหนึ่งที่ตราตรึงใจมิรู้

หาย แต่วนัคนืช่างผ่านไปรวดเรว็นกั จนเขากบัสหายรกัโตถงึวยัที่ต้องแยกตวั

ไปสร้างครอบครวั

ขณะที่ร่างใหญ่ตกอยูใ่นความคดิหวนถงึความหลงั จู่ๆ  เสยีงแว่วหวาน

กด็งัขบัขานมาตามสายลม ช่างกงัวานสะกดใจผู้ฟัง ทั้งไพเราะและตรงึใจจน

ยากจะสลดัความเคลบิเคลิ้ม

หลี่ซื่อหลบัตาพริ้มฟังท�านองบรรเลงจากเครื่องดนตรปีระหลาด เสยีง

เสนาะจับใจเช่นนี้แต่เขากลับไม่เคยฟังมาก่อน ร่างสูงใหญ่มิอาจสลัดความ

สงสยั จงึเดนิตามหาที่มาของเสยีง กงกงคนสนทิและผู้ตดิตามเหน็เช่นนั้นจงึ
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ย่างเท้าก้าวประชดิตดิตามนายไปในทนัที

สองขายาวหยดุอยูห่น้าประตไูม้ที่แสดงอาณาเขตของใครบางคนในจวน

เหงิ นยัน์ตาสนี�้าตาลทอประกายมองป้ายไม้ที่ตวดัอกัษรว่า ‘เรอืนซุ่นซู’ บาน

ประตขูองเรอืนเปิดกว้าง มไิด้แสดงว่าเป็นเขตต้องห้ามอนัใด ร่างใหญ่จงึเข้าไป

ในทนัที

นัยน์ตาหลี่ซื่อทอดมองภายในที่ตกแต่งด้วยไม้ประดับและไม้ยืนต้น

หลากหลาย แสงอาทิตย์ยามอัสดงส่องลงมายังพรรณไม้ที่ตัดแต่งงาม กาย

ใหญ่เหลยีวซ้ายแลขวา ชมบรรยากาศโดยรอบอย่างเพลนิใจ กระทั่งพบมวล

ผเีสื้อบนิชื่นชมบุปผาหลากสสีนัที่ส่งกลิ่นยั่วเย้า รอยยิ้มบุรุษพลนัฉกีกว้าง 

ยามนี้หลี่ซื่อประหนึ่งย่างกรายเข้าไปในแดนสวรรค์ ใจเต้นระทึกด้วย

ภาพดุจห้วงฝันตรงหน้า นยัน์ตาสนี�้าตาลพราวระยบัด้วยแสงทองอ�าไพที่สาด

ลงมาในบรเิวณกว้าง 

‘แม้กระทั่งผเีสื้อยงัลุ่มหลง ข้ากเ็ป็นมนุษย์ปุถุชนคนหนึ่ง แล้วจะไม่ให้

ข้าหลงเพ้อฝันกค็งหาได้ไม่’ เขาคดิพร้อมสอดส่ายสายตามองหาต้นเสยีงที่ดงั

ราวกบัสะกดจติ ช่างยั่วเย้าใจเขาจนไหวสั่น

ในที่สุดสายตาก็หยุดนิ่งเมื่อพานพบกับภาพหญิงสาวตรงหน้า ที่ราย

ล้อมด้วยหมู่ผเีสื้อสสีนัจบัตาจ�านวนมาก นางยกแขนสองข้าง ใช้มอืจบัสิ่งของ

ประหลาดแตะเบาๆ บนรมิฝีปากที่แง้มออกจากผ้าสชีมพอู่อนที่พนัโพกทั้งศรีษะ 

ดวงตานางที่โผล่พ้นจากการถกูปกปิดช่างคมหวาน ทั้งแพขนตาที่งอนยาวหนา

และดกด�าดูมมีนตร์ขลงัจนไม่อาจละสายตาไปได้

“อุย๊! ท่านเป็นใครกนั” เสยีงสาวใช้ดงัขึ้น หยดุเสยีงดนตรขีองหยเูหวนิ-

หยา พานพาให้องค์ชายสี่หลุดจากภวงัค์

“บงัอาจ! พบองค์ชายแล้วยงัไม่ถวายความเคารพ ยงักล้ามาเอ่ยวาจา

ห้วนๆ อกี” กงกงที่ยนืข้างกายผู้มศีกัดิ์ดุเซยีงเซยีงกบัหยูเหวนิหยา จนทั้งสอง

ต้องรบียอบตวัท�าความเคารพในทนัที

“ลุกขึ้นเถดิ ข้าต่างหากที่เสยีมารยาทเข้ามาในเรอืนของเจ้าโดยพลการ 
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มาท�าลายเวลาส่วนตวัที่เจ้าก�าลงัเล่น... เอ่อ... เล่น...” เสยีงองค์ชายสี่หยุดลง 

เพราะเขาไม่รู้ว่าเครื่องดนตรีในมือหญิงสาวตรงหน้าคือสิ่งใด นางจึงเอ่ยปาก

บอก

“ซวินเพคะ เป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ ปกติจะท�าจากดินเผา แต่ซวิน 

สอืหลวิซงิของหม่อมฉนัท�าจากหนิดาวตกเพคะ” หยูเหวนิหยาส�ารวมค�า

“ซวนิ อ๋อ! ข้าไม่เคยฟังเสยีงมนัมาก่อน แล้วซวนินี้ท�ามาจากหนิดาวตก

เชยีวหรอื” เสยีงใหญ่ถามไถ่อย่างใคร่รู้ ในขณะที่สายตายงัจบัจ้องซวนิในมอื

ของหญงิสาว

“เพคะ บดิาของหม่อมฉนัได้มาด้วยความบงัเอญิ และเหน็วา่หม่อมฉนั

เก็บตัวอยู่แต่ในห้อง เลยมอบให้ไว้เป่าคลายเหงาเพคะ” หยูเหวินหยากล่าว

เรื่องจรงิ ด้วยซวนินี้เป็นของเจ้าของร่างที่มกัน�ามาเป่าเพราะต้องอยูล่�าพงัอย่าง

อ้างว้างโดดเดี่ยว นางจงึมเีพยีงเสยีงเพลง หนงัสอื การวาดภาพ และงานบ้าน

งานเรือนเป็นเพื่อน ซึ่งวิญญาณดวงใหม่ในร่างเห็นมันผ่านความทรงจ�าที่ถูก 

ทิ้งไว้

“เช่นนั้นเจ้ากค็อือนุคนใหม่ของเหงิเจี้ยงสนิะ” องค์ชายสี่ย้อนถามด้วย 

น�้าเสยีงตื่นใจ

“เพคะ หม่อมฉนัมนีามว่าหยเูหวนิหยาเพคะ” สองมอืเธอประสาน ศรีษะ

โน้มลงเลก็น้อยอย่างงดงาม

“อ๋อ! นามช่างไพเราะ แต่น่าเสยีดายนกัที่ต้องเกดิมามทีุกข์ด้านรูปกาย

เช่นนี้” น�้าเสยีงเขาแสดงความเสยีดาย สายตาฉายแววสงสารนางอย่างชดัเจน

“ขอบพระทัยที่ทรงเข้าใจและไม่รังเกียจหม่อมฉันเพคะ แต่หม่อมฉัน

ต้องขอให้พระองค์รบีเสดจ็กลบัเพคะ หม่อมฉนักลวัพระวรกายอนัสูงส่งของ

พระองค์จะติดค�าสาปร้ายจากหม่อมฉัน” เสียงใสเอื้อนเอ่ยดุจคนซื่อ ท�าเอา

องค์ชายสี่กลั้นความส�าราญไม่ได้

“ฮ่าๆ ค�าสาปตามค�าเล่าลอื ข้าว่าคงไม่มหีรอกกระมงั เพราะขนาดผเีสื้อ 

สตัว์ที่ขึ้นชื่อว่าอ่อนโยนและรกัสงบยงัโบยบนิมาเกาะตามตวัเจ้ามากมายเพยีง



58
หยูเหวินหยา อนุต้องสาป

นี้ หากมคี�าสาปจรงิ พวกมนัย่อมสมัผสัได้เรว็กว่ามนุษย์เป็นแน่” หลี่ซื่อเอ่ย

แล้วข�า เพราะคิดเห็นแตกต่างจากค�าเล่าอ้าง นัยน์ตาองค์ชายสี่มองรอบกาย

หญงิสาวตรงหน้าที่ยงัคงมผีเีสื้อเกาะตามร่างนาง

หยูเหวนิหยาได้ยนิเช่นนั้น ใจกพ็ลนัเต้นแรง ด้วยทึ่งในความคดิและ

การวางตัวที่เป็นกันเองจนนางเกือบลืมชนชั้นที่แตกต่าง ทว่านางก็ไม่ได้บอก

อุบายที่ตระเตรยีม ด้วยใจหมายจะยลโฉมองค์ชายตรงหน้า

“เหตุใดเจ้าจงึมอิอกไปรอรบัข้าเล่า อย่าบอกว่ากลวัเรื่องรูปลกัษณ์และ

ค�าสาปอกีนะ” องค์ชายสี่ถามต่อ

“เพคะ หม่อมฉนัคดิเช่นนั้นจรงิ เพราะทกุคนไม่ได้มคีวามคดิเปิดกว้าง

เช่นองค์ชายเพคะ หม่อมฉนัถงึต้องปลกีตวัมาอยูเ่พยีงล�าพงั” เสยีงหยเูหวนิหยา

หมองเศร้าชวนให้หดหู่นกั

“เฮ้อ! เหงิเจี้ยงนะเหงิเจี้ยง ท�าเจ้าทุกข์ใจโดยไม่รู้ตวัเข้าแล้ว อย่าถอืสา

สหายข้าผู้นี้เลย นสิยัเช่นนี้เปน็มาแตเ่ลก็แล้ว และฮูหยนิทั้งสองกไ็ม่ได้รบัการ

ปฏิบัติแตกต่างจากเจ้าเท่าไรนักหรอก เพียงแต่เจ้าต้องเลิกเก็บตัว พยายาม

เข้าหาสามใีห้มากกว่านี้” หลี่ซื่อสอนสั่งด้วยความหวงัด ี เขารู้นสิยัสหายรกัว่า

แท้จรงิแล้วมไิด้เลวร้าย แต่เมนิเฉยจนดูเยน็ชาเท่านั้น

“ขอบพระทัยที่ทรงเป็นห่วงหม่อมฉันเพคะ แต่ความจริงอย่างไรก็

เปลี่ยนไม่ได้ หม่อมฉันมีรูปกายเช่นนี้ แม้แต่สหายยังไม่มี แล้วจะให้เข้าหา

สาม ีหม่อมฉนัเกรงว่าเขาจะกลวั หม่อมฉนัไม่อยากเหน็ท่าทเีช่นนั้นเพคะ”

หยูเหวนิหยาทอดถอนใจ ร�าพงึร�าพนัถงึเมื่อก่อนที่ใบหน้าและร่างกาย

ยังผิดรูป นึกถึงสายตาและการถูกหยามเหยียดสารพัด แม้ตอนนี้รูปลักษณ์

จะเปลี่ยนไปแล้ว แต่นางกไ็ม่ยนิดใีห้คนจติใจคบัแคบเหล่านั้นได้เหน็ และไม่

อยากถูกระรานจากสองฮูหยนิที่เกรงกลวัว่านางจะแย่งสามี

“เช่นนั้นข้าจะเป็นสหายเจ้าเอง” องค์ชายหนุ่มบอกพร้อมรอยยิ้ม หยู- 

เหวนิหยารู้สกึชื่นใจที่ไม่โดนรงัเกยีจ

ร่างหนาชี้ไปยงักรงนกที่แขวนไว้ด้านข้าง มนัถูกจดัเตรยีมไว้โดยค�าสั่ง
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ของนางที่ให้เซยีงเซยีงไปหามา พร้อมกบัดอกไม้และผเีสื้อจ�านวนมาก

“องค์ชายทอดพระเนตรในกรงนี้สเิพคะ หม่อมฉนักเ็หมอืนนกในกรงนี้ 

อยากจะมสีหายกค็งมไีม่ได้ ถงึองค์ชายจะลดพระเกยีรตลิงมาเพยีงใด หม่อม

ฉนักม็อิาจไขว่คว้าเพคะ” เสยีงเลก็ตดัพ้อกบัตนเอง

หลี่ซื่อได้ฟังกย็ิ่งสงัเวช พลนัเคลื่อนกายใหญ่เข้าไปใกล้กรงนก สองมอื

ขาวเอื้อมไปเปิดประตูกรงนั้นทันที หมายให้นกที่ถูกจองจ�าโบยบินเป็นอิสระ 

ราวกบัจะสื่อให้หยูเหวนิหยาก้าวออกจากการเกบ็ตวัเป็นอสิระดั่งนกตวันี้ ทว่า

นกตัวน้อยกลับไม่ขยับ มันท�าเพียงจ้องมองประตูกรงที่เปิดอยู่ แต่ไม่ยอม

โบยบนิ

“ท�าไมกนั” เสยีงใหญ่อุทานด้วยความสงสยั 

หยูเหวนิหยาขยบักายเข้าไปใกล้ โน้มตวัลงเลก็น้อยแล้วเอ่ยบอก “นก

ตวันี้กเ็หมอืนหม่อมฉนัเพคะ ถงึจะมปีระตูกว้างให้ออกไป แต่รูปลกัษณ์พกิล

พกิารมอิาจโบยบนิไปสูฟ้่ากว้าง คล้ายหม่อมฉนัมอิาจออกไปสูท่ี่สาธารณะ ด้วย

เกรงว่าจะท�าชื่อสกุลเหงิเสื่อมเสยีเพคะ”

องค์ชายสี่รับรู้ได้ถึงความระทมทุกข์ที่แอบแฝงอย่างท่วมท้นในใจ 

หญงิสาวนางนี้ นยัน์ตาสนี�้าตาลทอดมองร่างหยเูหวนิหยาตั้งแต่ศรีษะจดปลาย

เท้าอีกครั้ง ภาพหญิงสาวที่พันหุ้มด้วยผ้าปิดทั้งศีรษะไม่เห็นแม้เรือนผม มี

เพียงดวงตาที่อ่อนโยนและริมฝีปากที่พ้นผ้า ทั้งร่างกายแขนขาล�าตัวของนาง 

ดูหนาใหญ่เกนิสตร ีเขากพ็ลนัเวทนาในความอาภพัของนางยิ่ง

“หากเจ้าออกไปไม่ได้ เช่นนั้นคราวหน้าข้าจะมาหาเจ้าเอง ข้าตกลงแล้ว

ว่าต่อไปเจ้าคือสหายของข้า หยูเหวินหยา” เสียงใหญ่เอ่ยบอกด้วยความ 

หนกัแน่นและยิ้มอย่างมไีมตร ี

ใจของหยเูหวนิหยาเต้นแรงอกีครั้ง ขนาดปฏเิสธทกุหนทาง แต่เขากย็งั

คงหยิบยื่นมิตรภาพและบอกจะมาหานางอีกโดยไม่คิดรังเกียจ ริมฝีปากบาง

คลี่ยิ้มด้วยความดใีจ 

หากเป็นไปได้นางอยากให้ชายตรงหน้าเป็นสามีมากกว่าก้อนน�้าแข็งไร้
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ใจผู้นั้นเสยีอกี

ยามดวงตะวนัลาลบัดบัแสง ท้องฟ้ามดืมวัประดบัด้วยดวงดาราพราว

ระยบัดาษดื่น ภายในเรอืนซุ่นซู หยูเหวนิหยานั่งบนเก้าอี้ไม้ มอืจบัพู่กนัตวดั

ลายเส้นเปน็ภาพวาด คราก่อนนางเคยวาดภาพเซยีงเซยีงที่เป็นสาวใช้และเป็น

เหมอืนสหายเพยีงคนเดยีวที่ม ีครานี้นางบรรจงสรรค์สร้างภาพสหายใหม่อกีคน 

นั่นคอืองค์ชายสี่หลี่ซื่อ

ปัง!

เสียงประตูห้องถูกเปิดอย่างแรง ท�าเอาหยูเหวินหยาถึงกับตกใจ ยั้ง

ปลายพู่กนัแล้วมองอย่างสงสยัไปทางต้นเสยีง

“คุณชาย!” เซียงเซียงอุทานเรียกผู้มาเยือนดั่งพายุด้วยความตื่น

ตระหนก

ร่างใหญ่ของเหงิเจี้ยงเคลื่อนเข้ามาอย่างอกุอาจ ใบหน้าหล่อเหลาถมงึทงึ

อย่างเด่นชดั เขาก้าวไปหาหยูเหวนิหยาด้วยโทสะแรงกล้า

หยูเหวนิหยาที่ได้ยนิเสยีงเซยีงเซยีงอุทานว่าคุณชาย กพ็อเดาได้ว่าคง

เป็นเหงิเจี้ยงมาเยอืน จงึรบีวางพูก่นัและขยบักายมาด้านข้างโต๊ะ ยนืในท่าสงบ

เพื่อรอพบสามตีน แม้ภายนอกจะดูสงบนิ่ง แต่ในใจหยเูหวนิหยากลบัเต้นแรง

ด้วยความตื่นเต้น เพราะนี่คอืครั้งแรกที่อนุภรรยาผู้นี้จะได้ยลโฉมสาม ีเพราะ

ครั้งก่อนนางอยู่ใต้ผ้าคลุมมงคลท�าให้เห็นได้เพียงเค้าร่าง จากนั้นก็หมดสติ

เพราะพษิไข้ไปเสยีก่อน

ทันทีที่ร่างสูงใหญ่เผยตัว ดวงตาหวานก็เบิกโพลงด้วยความตกใจ  

รูปร่างชายตรงหน้าช่างสูงตระหง่าน แขนขาเรยีวยาวก�าย�า เรอืนผมสดี�าสนทิ

ดจุพลอยนลิ คิ้วเรยีวเข้มสมส่วนกบัโครงหน้าเรยีว จมกูโด่งสนัรบักบัรมิฝีปาก

หยกัได้รูป นยัน์ตาสนีลิด�าขลบัคู่นั้น เพยีงแรกพบสบตานางกจ็�าได้ทนัทวี่าเขา

คอืชายในฝันที่เฝ้าถวลิหา

ใจของหญงิสาวเต้นถี่ ร่างเกรง็ไปทั้งตวั เหตใุดสามนีางถงึมหีน้าตาพมิพ์
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เดยีวกบัชายในฝันไม่ผดิเพี้ยนเช่นนี้ แต่ในความฝัน รมิปากหยกันั้นยิ้มละมนุ

เสมอ ดวงตาคมทอแสงแห่งรักทุกครั้ง ทว่าชายตรงหน้ากลับบึ้งตึง อีกทั้ง

นยัน์ตายงัฉายแววเยน็ชา เพยีงแค่ปรายตามองกร็ู้สกึถงึความกดดนัมหาศาล

“เจ้านี่เจ้าเล่ห์เสียจริง กล้ามากถึงขนาดใช้เล่ห์เหลี่ยมจิ้งจอกหลอกล่อ

องค์ชายสี่” ร่างใหญ่แผดเสยีงเข้ม หวัคิ้วขมวดชนแสดงความโกรธ

หยเูหวนิหยาตกใจในค�าที่ได้ฟัง มนัรุนแรงจนใจเธอชา และที่หน้าตื่นใจ

ไปกว่านั้นก็คือ แม้กระทั่งน�้าเสียงที่เปล่งออกมายังเหมือนกับเสียงของชาย 

ในฝันราวกับเป็นคนคนเดียวกัน ภาพความหวานซาบซ่าน ความอบอุ่นถูก 

ฉกีทึ้งด้วยภาพปีศาจตรงหน้า

“ท่านพี่เอ่ยสิ่งใดหรือเจ้าคะ ข้าไม่เข้าใจ” หญิงสาวสะกดกลั้นอารมณ์ 

พยายามตอบกลบัด้วยน�้าเสยีงเรยีบนิ่ง แต่เขากลบัฟังแล้วเหมอืนนางยอกย้อน

แสร้งท�าเป็นไม่รู้

“เจ้าหลอกล่อองค์ชายสี่มาเรอืนนี้ แล้วใช้เล่ห์ขอให้พระองค์เป็นสหาย

และยอมรบัปากจะพาเจ้าไปเที่ยวในวงั เจ้าจะบอกว่าไม่รู้เรื่องนี้ร”ึ ร่างสูงใหญ่

มสีหีน้าตงึเครยีด หากนางอยู่อย่างสงบเขากย็งัพอรบัได้ ถงึแม้คนอื่นจะกล่าว

ถึงเรื่องค�าสาปก็ตาม แต่นางกลับกล้ายั่วยุให้องค์ชายสี่พาเข้าวังหลวง สตร ี

แบบนี้เขาแสนเดยีดฉนัท์

ในใจหยูเหวินหยาหน่วงหนัก นางแค่อยากเห็นพระพักตร์องค์ชายสี่  

ไม่ได้คดิหลอกล่อแต่อย่างใด ทั้งไม่เคยขอให้องค์ชายสี่เป็นสหายด้วยซ�้า และ

ไม่ได้ขอให้พาไปเที่ยวที่ใดทั้งสิ้น แต่สามีนางกลับมาพูดเองเออเองฝ่ายเดียว 

ทั้งยงัว่านางใช้เล่ห์จิ้งจอกอกี ความรู้สกึตอนนี้ทั้งเจบ็หน่วงและปวดหนบึ

หญงิสาวขบรมิฝีปากอย่างอดัอั้น นบัหนึ่งถงึสบิในใจก่อนตดัสนิใจเอ่ย

ค�าต่อ

“ข้าไม่เคยขอให้องค์ชายสี่พาไปที่ใด ส่วนเรื่องสหายนั้น องค์ชายเป็น

ฝ่ายเอ่ยเอง ข้าเป็นเพยีงแค่หญงิศกัดิ์ต�่า เป็นแค่อนุลบัๆ ของท่านพี่ แล้วข้า

จะเอาอ�านาจใดไปจูงใจองค์ชายผู้มากด้วยอ�านาจบารมีได้ ท่านพี่เอ่ยเช่นนี้ 
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ไม่ยุตธิรรมกบัตวัข้าเลย ข้ากถ็อืว่าเป็นภรรยาท่าน แม้เพยีงแค่ในนาม แต่ตวั

ข้าก็หวังอยู่อย่างสงบ ไม่แม้แต่จะออกไปสร้างความเดือดร้อนให้คนในจวน 

และยิ่งไม่เคยเตรด็เตร่ไปมาให้คนเสยีขวญัด้วยซ�้า แค่นี้ข้ายงัแสดงความจรงิใจ

ไม่พออกีหรอื”

มอืนางสั่นเลก็น้อย ด้วยก�าลงัสะกดกลั้นความรูส้กึและน�้าตาไม่ให้ไหล

ต่อหน้าชายใจน�้าแข็งผู้นี้ เพราะหากเห็นน�้าตา เขาคงหาว่านางใช้เล่ห์เหลี่ยม

จิ้งจอกเรยีกร้องความสงสารอกีเป็นแน่

เหิงเจี้ยงถอนหายใจยาว ใจเขาสงบลงบ้างเมื่อได้ฟังความจากปาก

ภรรยา ทว่าอกีใจกย็งัเคลอืบแคลงในตวันางอยู่ด ี เพราะนางเคยใช้เล่ห์ท�าให้

เขายอมลดตัวไปรับนางเข้าจวนด้วยตัวเองมาแล้ว จึงพอรู้ว่านางฉลาดหลัก

แหลมเพยีงใด

“ขอให้เป็นเช่นที่เจ้าว่าแล้วกัน หากไม่เป็นเช่นนั้นข้าคงอยู่เฉยไม่ได้ 

เพราะข้าเกลียดสตรีมากเล่ห์ที่ชอบเรียกร้องความสนใจเป็นที่สุด” ร่างใหญ่ 

ลั่นค�าหนกัแล้วจากไปอย่างหุนหนัราวกบัพายุเช่นเดยีวกบัตอนมา

ทันทีที่ร่างสามีลับสายตา หยูเหวินหยาพลันทรุดกายลงบนพื้นทันท ี

ความเจบ็หน่วงกลางใจที่ได้รบัท�าให้ลกุไม่ไหว จนเซยีงเซยีงต้องเข้ามาพยุง มอื

เลก็แกะผ้าพนัใบหน้าออก เผยน�้าตาที่ท่วมท้นทะลกั

“คุณหนู! อย่าร้องอกีเลยเจ้าค่ะ” มอืเลก็ของสาวใช้จบัผ้าเชด็ซบัหยาด

น�้าใสที่ไหลรินจากดวงตาหวาน ใจนางเจ็บไม่น้อยไปกว่าคุณหนู เพราะนาง

ได้ยินและรับรู้เรื่องราวทุกสิ่ง รวมถึงรู้ด้วยว่าคุณหนูไม่ได้เอ่ยขอสิ่งใดจาก 

องค์ชายสี่สกัอย่าง นางจงึเข้าใจความรู้สกึที่กล�้ากลนืนี้ของคุณหนูเป็นอย่างดี

ในยามสายที่ดวงอาทิตย์สาดแสงอ่อน สายลมแผ่วเบาพัดผ่านเรือน 

ซุน่ซจูนกลิ่นดอกไม้หอมฟุง้สดชื่น หยเูหวนิหยาตดัสนิใจละทิ้งความเศร้าสลด 

นางกลบัมาลุกขึ้นยนืหยดัใหม่อกีครั้ง มอืเลก็ปักดอกไม้สสีดสวยลงในแจกนั

ลายเมฆาเขยีว โดยมหีมอหรงจุย้รูปงามดั่งอสิตรคีอยสง่ดอกไม้ให้อยูข้่างกาย 
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ขณะที่เซยีงเซยีงไปเตรยีมส�ารบัอาหารว่าง

ชวิหกูนุซอืคนสนทิของเหงิเจี้ยงเข้ามาในเรอืนตามค�าสั่งเจ้านาย ที่ให้มา

แจ้งว่าในวนัพรุง่จะพานางเข้าวงัตามบญัชาขององค์ชายสี่ แต่เมื่อมาถงึกลบัพบ

ชายร่างสงูโปร่ง ใบหน้าหวานประหนึ่งหญงิสาวคอยส่งดอกไม้ให้นายหญงิน้อย

ของตน ทั้งสองยงัส่งรอยยิ้มให้กนัอกี

ชายหนุม่เหน็เช่นนั้นกพ็ลนัอดคดิถงึเรื่องบดัสไีม่ได้ จงึส่งเสยีงกระแอม

ดงัคล้ายจะเตอืนทั้งสองว่ามผีู้อื่นดูอยู่ เมื่อหยูเหวนิหยากบัหรงจุ้ยได้ยนิเสยีง

กห็ยุดมอืแล้วหนัมองตาม ปรากฏว่าผู้มาเยอืนคอืชวิหู คนสนทิของเหงิเจี้ยง 

ทั้งสองจงึยนักายลุกขึ้นยนืต้อนรบัผู้มาใหม่

“คารวะน้อยหญงิน้อย มทิราบว่าก�าลงัสนกุกบัสิ่งใด ถงึสง่เสยีงหวัเราะ

ดงัไปยงัประตูเรอืน” เสยีงใหญ่ถามอย่างนอบน้อม ทว่าแฝงความดุเข้มเอาไว้ 

ทั้งยงัส่งสายตาช�าเลอืงมองหรงจุ้ย คล้ายไม่พงึใจในตวัหมอผู้นี้ที่มาสนทิสนม

ใกล้ชดิกบัภรรยาผู้เป็นนาย ซึ่งหยูเหวนิหยากพ็อดูออกในทนัที

“ข้าก�าลังจัดดอกไม้ และท่านหมอก็มาช่วยข้าเลือกว่าดอกใดเข้ากัน” 

เสียงใสเอ่ยพร้อมแย้มยิ้มอย่างสุขุม นางวางตัวคนละแบบยามอยู่กับหรงจุ้ย 

ซึ่งชวิหูที่ฉลาดเป็นกรดกพ็อมองออก จงึถามหยั่งเชงิต่อ

“แล้วท่านหมอไม่มีกิจใดท�าหรือ ถึงว่างมานั่งเล่นดอกไม้กับนายหญิง

น้อยเช่นนี้” วาจาของชิวหูแอบแฝงความนัย เขาจะสื่อให้หมอผู้นี้รู้ว่าตัวเอง 

ไม่ท�าหน้าที่หมอ แต่มาเสนอท�าในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่

หรงจุ้ยที่ก้มศรีษะอย่างนอบน้อมได้ฟังกอ็ดขุน่ข้องไม่ได้ แต่กพ็ยายาม

สงบนิ่งไม่แสดงท่าทใีดๆ เพราะชายตรงหน้าหล่อเหลาต้องตาเขายิ่ง

“ข้าน้อยมาดูแลสุขภาพนายหญงิน้อย เพราะช่วงก่อนนายหญงิน้อยป่วย 

ข้าเลยเกรงว่านายหญิงน้อยอาจป่วยอีกได้” หรงจุ้ยตอบ เสียงของเขาเล็ก

เหมอืนสตรจีนชวิหูถงึกบัอึ้งไปชั่วครู่

“ท่านชวิหูมาหาข้ามเีรื่องอนัใดหรอื” หยูเหวนิหยาเหน็บทสนทนาเงยีบ

ไป จงึเอ่ยถามขึ้นทนัที
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“อ้อ! ข้าน้อยรับค�าจากคุณชายให้มาแจ้งนายหญิงน้อย ว่าในวันพรุ่ง

คุณชายจะพานายหญิงน้อยเข้าวังตามรับสั่งขององค์ชายสี่ขอรับ” ชิวหูกล่าว

บอกจุดประสงค์ของการมา

“ขอบคุณมาก ไว้ข้าจะเตรยีมตวั” หยูเหวนิหยาตอบรบั

“เช่นนั้นข้าน้อยขอตวั” ร่างใหญ่ค้อมตวัลา

ทว่าในจงัหวะนั้นนางเหน็สายตาระยบิระยบัที่หรงจุย้ทอดมองไปยงัร่าง

ที่ก้มโค้ง ก็รู้ได้ทันทีว่ามันเหมือนสายตาหญิงสาวที่จ้องมองชายที่ต้องใจ ใน

ฐานะสหายนางกอ็ดไม่ได้ที่จะยื่นมอืเข้าช่วยเหลอื

“ประเดี๋ยวก่อน! ข้ามีเรื่องอยากรบกวนท่านได้หรือไม่” หยูเหวินหยา

เอ่ยยั้ง

“เรื่องใดขอรบั ขอให้บอกมา หากไม่หนกัหนา ช่วยได้ข้าน้อยกจ็ะช่วย

ขอรบั”

“ข้าขอวานท่านไปซื้อของที่ตลาดได้หรอืไม่”

“อ้อ! หากเป็นเรื่องนั้นย่อมได้ขอรบั นายหญงิน้อยอยากได้สิ่งใดขอให้

บอกมาขอรบั ข้าน้อยจะรบีไปในทนัท”ี ชวิหูรบีตกลง

“ดเีลย ขอบคุณท่านมาก แต่ท่านแค่ไปช่วยถอืกพ็อ เพราะข้าบอกสิ่งที่

ต้องการแก่ท่านหมอไว้แล้ว ประเดี๋ยวท่านหมอจะเป็นผู้ไปเลือกให้ข้า ขอให้

ท่านช่วยอ�านวยความสะดวกด้วย”

หรงจุ้ยได้ฟังก็พลันตกตะลึงที่นายหญิงน้อยกล่าวเช่นนั้น แต่เขาก็นิ่ง

ไม่พูดสิ่งใด เพราะหากได้ไปกบัชายตรงหน้า ต่อให้ต้องปีนหน้าผาเขากจ็ะไป

ทนัท ีในใจหรงจุ้ยลอบร�่าร้องด้วยความดใีจ

“ท่านหมอเป็นชายชาตร ีคงมติ้องห่วง ข้าน้อยคงไม่จ�าเป็นต้องไปช่วย

หรอกขอรบั”

“ข้าคงขอมากไปสนิะ คงท�าท่านล�าบาก ข้าขออภยั” หยเูหวนิหยาตดับท

ด้วยค�าขอโทษ ท�าเอาชวิหูรู้สกึผดิที่ปฏเิสธ จงึรบีตอบรบัด้วยความเกรงใจ

“ไม่ต้องขอรบั ข้าน้อยยนิด”ี สิ้นเสยีงตอบ ชวิหกูห็มนุกายเดนิน�าหรงจุย้
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ไปท�ากจิตามค�าขอของนายหญงิน้อย 

ร่างโปร่งของหรงจุ้ยขยบัตามทนัท ีในขณะที่ขาก้าวตาม เขาหนักลบัไป

มองหยูเหวนิหยา ก่อนขยบิตาเหมอืนส่งสญัญาณว่าขอบคุณ

นายหญงิน้อยกย็ิ้มกว้างให้สหายใหม่ในร่างชายแต่ใจหญงิ นางสมัผสั

ได้ว่าเขาเป็นคนด ี มคีวามจรงิใจไม่เสแสร้ง จงึยอมคบหาและคอยช่วยเหลอื 

ส่วนเขาจะขโมยใจลูกน้องของชายหน้าน�้าแข็งได้หรือไม่นั้นก็อยู่ที่พรหมลิขิต

แล้ว นางคดิเช่นนั้น

ณ ตลาดกลางเมอืง ชวิหรูู้สกึอดึอดั เพราะไม่เพยีงแค่ต้องออกมาซื้อ

ของกบับุรุษด้วยกนัเท่านั้น ชายคนนี้ยงัมที่าทดีั่งสตร ีคอยชม้อยชม้ายชายตา

แลเขาตลอด ซึ่งเขากแ็สร้งท�าเป็นไม่เหน็ หวงัให้การซื้อของนี้สิ้นสุดโดยเรว็

หรงจุ้ยพาชิวหูมายังร้านสมุนไพร เขาบอกชื่อสมุนไพรแก่เจ้าของร้าน

เสียหลายชื่อ จึงใช้เวลานานกว่าจะจัดเสร็จ ในระหว่างนั้นหรงจุ้ยก็ได้ทีพา 

ชายหล่อเหลาไปเลอืกซื้อของ โดยอ้างค�าของหยเูหวนิหยาว่านายหญงิน้อยฝาก

ซื้อ ท�าเอาชวิหูต้องเดนิตามหรงจุ้ยต้อยๆ และถอืนั่นถอืนี่ตามใจชายอ้อนแอ้น

ผู้นี้

“ท่านชิวหู ท่านว่าป้ายหยกนี้งามหรือไม่” หรงจุ้ยพยายามชูหยกให้ 

ชายหนุม่หน้าบึ้งดู แต่เขากลบัปัดออกด้วยรูส้กึอายสายตาผูค้นที่จ้องมอง หยก

เขยีวจงึร่วงหล่นลงบนพื้นหกัเป็นสองซกีในทนัท ีแทนที่หรงจุย้จะได้หยกสวย

กลับกลายเป็นว่าต้องได้หยกเสีย ทั้งยังต้องเสียเงินจ่ายค่าหยกที่หักและน�า

กลบัมาโดยปรยิาย

ร่างใหญ่ของชวิหรูบีเดนิน�ากลบัไปยงัร้านสมนุไพร หมายไปรบัของแล้ว

รบีจบภารกจิที่น่าอดึอดันี้เสยีท ีเมื่อสองร่างใกล้ถงึจวน จู่ๆ ม้าพยศตวัใหญ่ก็

วิ่งมาอย่างคกึคะนอง หรงจุย้พลนัปรี่กายเข้าไปผลกัร่างใหญ่กว่าจนล้มลง หลบ

พ้นทางม้าพร้อมกนั

ร่างอรชรของหรงจุ้ยทาบทบับนกายก�าย�าของชายชาตนิกัรบ มดักล้าม
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ของชายเบื้องล่างแข็งแกร่งจนชายใจหญิงอ่อนระทวย ใบหน้าเรียวหวานดุจ

สตรีเข้าใกล้ใบหน้าคมเข้ม ปลายเส้นผมสีน�้าตาลสลวยของหรงจุ้ยสยายลง 

ปรกระต้นคอ ยิ่งขบัให้ชายตรงหน้างามเหมอืนสตรมีากยิ่งขึ้น

ชั่วพรบิตานั้นใจชายชาตรอีย่างชวิหพูลนักระตกุเต้น ในแวบหนึ่งเขาเหน็

ชายตรงหน้าเป็นหญงิงามชวนเคลิ้มฝัน ทนัใดนั้นสตสิมัปชญัญะกก็ลบัมา แล้ว

นกึได้ว่าคนตรงหน้าคอืบุรุษเพศเดยีวกนั จงึรบีใช้แขนที่เตม็ไปด้วยมดักล้าม

ดนัร่างชายที่เบาดุจสตรอีอก

ด้านหรงจุย้ถงึกบัหน้าแดงก�่า เขาหมายช่วยผลกักายใหญ่ให้พ้นทางม้า 

ไม่ได้ตั้งใจให้เกินเลย แต่อีกใจก็ปลื้มปริ่มที่ได้สัมผัสชายองอาจผู้นี้อย่าง 

แนบชดิ ใจเขาเลยยิ่งลุ่มหลงชวิหูจนยากจะถอนตวั มอืขาวหยบิหยกครึ่งซกี 

ที่หกัยดัใส่มอืใหญ่ของชวิหูในทนัที

“ท่านท�าหกั ดงันั้นท่านต้องรบัผดิชอบ ช่วยรบัไปหนึ่งซกี” เสยีงหวาน

เอ่ยบอก พร้อมรบีเดนิน�าออกไปด้วยกลวัชายหนุ่มจะปฏเิสธ

ชวิหมูองหยกเขยีวในมอื เขาไม่ได้ชอบหยกนี้ แต่ค�าที่ได้ฟังเมื่อครูบ่อก

ว่าเขามีส่วนท�าให้มันหัก ดังนั้นเขาควรเก็บไปครึ่งหนึ่ง เมื่อตรองความนั้น 

ชั่วครู่แล้วกต็ดัสนิใจก�าหยกไว้ในมอืก่อนเดนิกลบัจวน

ยามรตัตกิาล ดวงจนัทร์สาดแสงนวลผ่อง ทั่วทั้งจวนดบัแสงตะเกยีง

เพื่อเข้าสู่นทิรา หยูเหวนิหยาหลบัพริ้มอย่างอ่อนเพลยี ดวงจติด�าดิ่งลงลกึเหน็

ภาพฝัน ผ่านหมอกควันลอยเลื่อนลงสู่พื้นดิน ราตรีนี้นางพบว่าตัวเองม ี

ฤทธิ์เดช ล่องลอยจากฟ้าลงสู่เบื้องล่างหมายช่วยวญิญาณผู้น่าสงสาร

“หยดุประเดี๋ยวนี้ ท่านก�าลงัท�าวญิญาณนี้เจบ็” สิ้นเสยีงหวาน กายก�าย�า

สูงใหญ่ในชุดด�ากห็นัมาจ้องมอง เขาคอืชายคนเดยีวกบัในฝันเช่นทุกครา แต่

นางในตอนนี้ไม่รู้จักและมีสัมพันธ์ลึกซึ้งใดกับเขา ร่างใหญ่ขมวดคิ้วเข้มแล้ว

จ้องตาดุใส่อย่างน่าเกรงขาม

“ไม่ใช่เรื่องของเจ้า ปีศาจตัวนี้มากเล่ห์ หากมิก�าจัด ไม่นานคงเป็น 
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ภยัร้าย” เสยีงห้าวหาญบอก แต่นางกลบัยอมไม่ได้

“ผิดอะไรก็ไปตัดสินในนรกเถิด ไม่ควรมาท�าการเองเยี่ยงนี้นะท่าน

ยมทตู” นางตกัเตอืนชายตรงหน้า ทว่าเขากลบัไม่พอใจ ด้วยเขาคอืยมทตูระดบั

สูงที่ท�างานขึ้นตรงต่อท่านเจ้านรก ดังนั้นสิ่งใดที่เขาตรองแล้วว่าดี เจ้านรก 

กย็่อมว่าดดี้วย

“เจ้าอย่ายุ่งเลยดกีว่า กลบัไปยงัที่ของเจ้าเถดิ” เสยีงใหญ่บอกปัด ทว่า

นางดงึดนัจะยุ่งเกี่ยว เพราะอดสงสารวญิญาณนั้นไม่ได้

ร่างบางพลนัเดนิเข้าไปใกล้ขึ้น ทว่าจงัหวะนั้นเอง วญิญาณที่ล้มพบับน

พื้นก็อาศัยจังหวะที่ทั้งคู่สนทนากันเบี่ยงหลบดาบใหญ่ของร่างในชุดด�าทะมึน 

แล้วหมายมุง่ไปดดูไอเซยีนจากกายเลก็ มอืที่เตม็ไปด้วยเลบ็ยาวดจุหอกแหลม

พุ่งเข้าใส่ร่างบาง ยมทูตรบีปรี่เข้าโอบพาสองร่างถลาไปพร้อมกนั ทั้งสองหมุน

ตวดักอดกนัแน่นแล้วแอบองิที่ต้นไม้ใหญ่

นยัน์ตาคมจบัจ้องใบหน้าหวานที่งามจนเขายากจะละสายตาได้ ในขณะ

ที่ร่างบางกจ็้องหน้ายมทูตที่ใกล้เพยีงฝ่ามอื สองร่างประชดิแนบแน่นจนความ

ร้อนถ่ายเทและแผ่ซ่าน

“เจ้าปลอดภัยดีหรือไม่” เสียงทุ้มนิ่งเรียบเอ่ยถาม ทว่าช่างทรงเสน่ห์ 

เสยีจนนางใจสั่นไหว ดวงตากลมยงัคงจ้องใบหน้าคมไม่วางตา จงัหวะนั้นเอง

นางกเ็หน็อกก�าย�าถูกกรงเลบ็แหลมแทงทะลุร่างใหญ่

“ท่านยมทูต!” นางร้องเสยีงดงัลั่นอย่างตื่นตระหนก

 

หยูเหวินหยาหลุดออกจากห้วงฝัน ร่างบางหอบหายใจถี่ ความรู้สึก 

ตื่นตระหนกยงัคงค้างคาอยู่ในใจไม่เลอืนหาย

“ข้าฝันอกีแล้ว ฝันเหน็ท่านอกีแล้ว ท่านเป็นใครกนัแน่ ท่านคอืยมทูต

อย่างนั้นหรือ แล้วที่ท่านเคยเรียกข้าในฝันว่าอี้หลิน แสดงว่าชื่อนี้คือชื่อของ

หญงิคนนั้นแน่ๆ แต่ยามนี้ข้าไม่ได้นอนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ แล้วเหตุไฉนจงึฝัน

ถงึท่านทั้งคู่ได้เล่า”
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หยูเหวนิหยาร�าพงึร�าพนัอย่างสงสยั นางฝันบ่อยเหลอืเกนิ ฝันราวกบั

ว่านางคือหญิงคนนั้น แต่จะเป็นไปได้อย่างไร นางเลยสันนิษฐานว่าถ้าไม่ใช่

ดวงจิตที่หลงเหลืออยู่ที่ต้นไม้โบราณนั้น ก็แสดงว่าคงเป็นความทรงจ�าของ

เจ้าของร่างนี้เป็นแน่


